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общинска собственост, № и дата на 

съставяне на нов акт за общинска 

собственост

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 1/24.01.2002г.

гр.Исперих,общ.

Исперих, 

Кооперативен 

пазар, кв.193, 

парцел І 

Общински пазар състоящ се от 16 

броя масивни павилиони със 

застроена площ 461 кв.м 

адм.сграда 87 кв.м и дворно място 

2 734 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2. 2/24.01.2002г. 

грИсперих, 

ул."Хр.Ясенов" 

общ.Исперих, 

кв.82, парцел І

Административна сграда на 

четири етажа със застроена площ-

442кв.м и дворно място-1 489кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Имота е 

включен в 

капитала на 

"Лудогорска 

слава" ЕООД

Съставен нов АОС № 

3. 3/24.01.200г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.9,вх.А,ап.2 

кв.44,парцел І

Апартамент със застроена площ 

62,49кв.м. Избено помещение -

14,95кв.м,  общи части-5,57% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

4 4/24.01.2002г.

жк."В.Априлов" 

бл.10,вх.Б,ап,3 

кв..44, парцел І

Апартамент със застроена площ 

75,92кв.м. Избено помещение -

7,23кв.м,  общи части-5,91% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

5 5/25.01.2002г.

жк."В.Априлов" 

бл.10,вх.Б,ап,13 

кв..44, парцел І

Апартамент със застроена площ 

75,92кв.м. Избено помещение -

11,24кв.м,  общи части-5,85% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

6 6/25.01.2002г.

жк."В.Априлов" 

бл.10,вх.Б,ап,15 

кв..44, парцел І

Апартамент със застроена площ 

75,92кв.м. Избено помещение -

14,95кв.м,  общи части-6,32% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

7 7/25.01.2002г.

жк."В.Априлов" 

бл.5,вх.Д,ап,13 

кв.16, парцел І

Апартамент със застроена площ 

75,65кв.м. Избено помещение -

4,94кв.м,  общи части-6,71% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

8 8/25.01.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл7,вх.А,ап.15 

кв.31,парцелVІ

Апартамент със застроена площ 

32,88 кв.м. Общи части-1,63%

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 нов АОС№ 5777/07.07.2014г.

9 9/30.01.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл7,вх.Б,ап.35 

кв.31,парцелVІ

Апартамент със застроена площ 

32,88 кв.м. Общи части-1,63%

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

10 10/30.01.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл7,вх.Б,ап.22 

кв.31,парцелVІ

Апартамент със застроена площ 

32,88 кв.м. Общи части-1,54%
 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

Приложение № 8 към чл. 2, т. 8 и чл. 26

Главен регистър за частна общинска собственост



11 11/30.01.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл7,вх.Б,ап.39 

кв.31,парцелVІ

Апартамент със застроена площ 

32,88 кв.м. Общи части-1,52%

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

12 12/30.01.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл7,вх.Б,ап.31 

кв.31,парцелVІ

Апартамент със застроена площ 

32,88 кв.м. Общи части-1,66%

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

13 13/30.01.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл7,вх.А,ап.18 

кв.31,парцелVІ

Апартамент със застроена площ 

32,88 кв.м. Общи части-1,53%

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

14 14/30.01.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл2,,ап.21 

кв.69,парцел ХVІІ

Апартамент със застроена площ 

47,50кв.м. Избено помещение -

7,23кв.м,  общи части-4,47% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

15 15/30.01.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл7,вх,А ап.2 

кв.31,парцел VІ

Апартамент със застроена площ 

32,88 кв.м. Общи части-1,54%

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

16 16/30.01.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.5,вх.В,ап.16 

кв.38,парцел ІІ

Апартамент със застроена площ 

76,42кв.м. Избено помещение -

5,35кв.м,  общи части-5,70% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

17 17/31.01.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.5,вх.В,ап.17 

кв.38,парцел ІІ

Апартамент със застроена площ 

62,51кв.м. Избено помещение -

5,26кв.м,  общи части-4,64% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

18 18/31.01.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл5,вх.Б,ап.26 

кв.31,парцелVІ

Апартамент със застроена площ 

44,80кв.м. Избено помещение -

2,52кв.м,  общи части-2,19% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

19 19/31.01.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.9,вх.А,ап.5 

кв.44,парцел І

Апартамент със застроена площ 

62,49кв.м. Избено помещение -

15,88кв.м,  общи части-5,58% 

 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

20 20/31.01.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл5,вх.А,ап.8 

кв.31,парцелVІ

Апартамент със застроена площ 

44,80кв.м. Избено помещение -

2,81кв.м,  общи части-2,25% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

21 21/31.01.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.2,вх.Д,ап.27 

кв.46,парцел І

Апартамент със застроена площ 

44,64кв.м. Избено помещение -

2,29кв.м,  общи части-2,54% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

22 22/31.01.2002г.

гр.Исперих 

,ул".В.Левски" 

блок с ресторант 

"Ливний",ап.3 

кв.190,парцел І

Апартамент със застроена площ 

69,04 кв.м. Общи части-5,57%

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 



23 23/31.01.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.5,вх.Б,ап.8 

кв.38,парцел ІІ

Апартамент със застроена площ 

56,02кв.м. Избено помещение -

5,16кв.м,  общи части-5,69% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

24 24/31.01.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.2,вх.Д,ап.5 

кв.46,парцел І

Апартамент със застроена площ 

64,04кв.м. Избено помещение -

2,40кв.м,  общи части-3,56% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

25 25/31.01.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.5,вх.Б,ап.17 

кв.38,парцел ІІ

Апартамент със застроена площ 

56,02кв.м. Избено помещение -

3,67кв.м,  общи части-5,27% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

26 26/31.01.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.5,вх.Б,ап.1 

кв.38,парцел ІІ

Апартамент със застроена площ 

58,45кв.м. Избено помещение -

3,53кв.м,  общи части-5,32% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

27 27/31.01.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.5,вх.Б,ап.13 

кв.38,парцел ІІ

Апартамент със застроена площ 

58,45кв.м. Избено помещение -

4,38кв.м,  общи части-5,63% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

28 28/31.01.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.2,вх.Д,ап.26 

кв.46,парцел І

Апартамент със застроена площ 

40,17кв.м. Избено помещение -

2,29кв.м,  общи части-2,29% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

29 29/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.1,вх.Д,ап.22 

кв.46,парцел І

Апартамент със застроена площ 

40,17кв.м. Избено помещение -

3,21кв.м,  общи части-2,29% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

30 30/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.1,вх.Д,ап.19кв.

46,парцел І

Апартамент със застроена площ 

44,64кв.м. Избено помещение -

3,10кв.м,  общи части-3,41% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

31 31/14.03.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл7,вх.А,ап.3 

кв.31,парцелVІ

Апартамент със застроена площ 

32,88 кв.м. Общи части-1,54%

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

32 32/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.1,вх.Д,ап.23 

кв.44,парцел І

Апартамент със застроена площ 

44,64кв.м. Избено помещение -

3,02кв.м,  общи части-3,23% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

33 33/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

ул".В.Левски" 

бл."Плиска1" 

вх.В,ап.5     кв.58 

парцелVІІ

Апартамент със застроена площ 

39,40кв.м. Избено помещение -

5,91кв.м,  общи части-2,32% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

34 34/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

ул".В.Левски" 

бл."Плиска1" 

вх.В,ап.8     кв.58 

парцелVІІ

Апартамент със застроена площ 

39,40кв.м. Избено помещение -

5,81кв.м,  общи части-2,26% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



35 35/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

ул".В.Левски" 

бл."Плиска1" 

вх.В,ап.11     

кв.58 парцелVІІ

Апартамент със застроена площ 

39,40кв.м. Избено помещение -

7,88 кв.м., общи  части-2,29% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

36 36/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.14,вх.В,ап.4/ 

ул."Бузлуджа",бл.

2 кв.51,парцел І

Апартамент със застроена площ 

61,42кв.м. Избено помещение -

4,47 кв.м., общи  части-5,68% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

37 37/14.03.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл7,вх.А,ап.19 

кв.31,парцелVІ

Апартамент със застроена площ 

32,88 кв.м. Общи части-1,52%

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

38 38/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.5,вх.В,ап.3 

кв.38,парцел ІІ

Апартамент със застроена площ 

76,65кв.м. Избено помещение -

5,69 кв.м., общи  части-5,70% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

39 39/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.2,вх.Б,ап.14 

кв.46,парцел І

Апартамент със застроена площ 

40,13кв.м. Избено помещение -

3,20 кв.м., общи  части-4,00% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

40 40/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.2,вх.Б,ап.8 

кв.46,парцел І

Апартамент със застроена площ 

40,13кв.м. Избено помещение -

3,69 кв.м., общи  части-4,01% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

41 41/14.03.2002г.

гр.Исперих  

ул."Х.Аспарух", 

бл3,вх.Б,ап.28 

кв.31,парцелVІ

Апартамент със застроена площ 

71,43кв.м. Избено помещение -

2,88 кв.м., общи  части-2,97% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

42 42/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

ул".В.Левски" 

бл."Плиска 2"      

кв.58 парцелVІІ

Магазин №2 със застроена площ 

129,30кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

43 43/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

ул".В.Левски" 

бл."Плиска 2"      

кв.58 парцелVІІ

Магазин №4 със застроена площ 

49,51кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

44 44/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.5,вх.В,ап.18 

кв.38,парцел ІІ

Апартамент със застроена площ 

75,65кв.м. Избено помещение -

5,28 кв.м., общи  части-5,72% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

45 45/14.03.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.7,вх.Г,ап.2 

кв.42,парцел І

Апартамент със застроена площ 

62.51кв.м. Избено помещение -

5,51 кв.м., общи  части-6,99% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

46 46/18.03.2002г.

гр.Исперих, 

ул."Лудогорие" 

кв.185,парцел І

Дворно място с площ 621кв.м 

.Сграда" Бивша баня" със 

застроена площ 240кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



47 48/18.03.2002г.

гр.Исперих, 

ул."Лудогорие" 

кв.71, парцел     І 

и ІІІ

Масивна битова/адм./сграда със 

застроена площ 

100кв.м.Полумасивни  складове-2 

броя със застроена площ 416кв.м 

.Дворно място  -   4 207,91кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Имотът е 

включен в 

капитала на 

търговско 

дружество 

ЕООД"БКС-

Исперих" 

гр.Исперих

48 49/18.03.2002г.

гр.Исперих, 

ул."Хаджи 

Димитър" 

кв.138,парцел ІІ

Лятна оранжерия-4 броя с обща 

застроена площ 531кв.м. 

Канцелария със застроена площ-

83кв.м.Стопански сгради-2броя 

със застроена  площ 

64кв.м.Сушилня със застроена 

площ 23 кв.м и тоалетна с площ 

8кв.м.Дворно място 7 076кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Имотът е 

включен в 

капитала на 

търговско 

дружество 

ЕООД"БКС-

Исперих" 

гр.Исперих

 

49 50/18.03.2002г.
гр.Исперих 

кв.180,парцелІV

Масивна адм.сграда на два етажа 

със застроена   площ 

90кв.м.Колиен кантар с навес-

126кв.м.Хижа на два етажа със 

застроена площ 65кв.м.Сгради 

работилница, склад и  бетонов  

възел с  площ  824кв.м.Дворно 

място-20 110кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Имотът е 

включен в 

капитала на 

търговско 

дружество 

ЕООД"БКС-

Исперих" 

гр.Исперих

50 51/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения    №13и №14 със 

застроена площ 48,75кв.м.  Общи 

части-34,04кв.м. От І етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

51 52/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения   №1със застроена 

площ 81,95кв.м.  Общи части-

27,04кв.м. От ІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

52 53/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №2 със застроена 

площ 31,81кв.м. Общи части-

10,50кв.м. От ІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

53 54/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №3 и 4 със 

застроена площ 48,76кв.м. Общи 

части-15,94кв.м. От ІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

54 55/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №5 и 5а със 

застроена площ 53,47кв.м. Общи 

части-6,19кв.м. От ІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



55 56/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №7 и 8 със 

застроена площ 48,66кв.м. Общи 

части-16,04кв.м. От ІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

56 57/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №12със застроена 

площ 14,50кв.м. Общи части-

2,50кв.м. От ІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

57 58/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №1със застроена 

площ 16,01кв.м. Общи части-

7,19кв.м. От ІІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

58 59/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №2 със застроена 

площ 16,10кв.м. Общи части-

7,25кв.м. От ІІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

59 60/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №3 със застроена 

площ 16,01кв.м. Общи части-

7,19кв.м. От ІІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

60 61/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №4 и 4а със 

застроена площ 33,22кв.м. Общи 

части-14,93кв.м. От ІІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

61 62/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №5 със застроена 

площ 32,11кв.м. Общи части-

14,44кв.м. От ІІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

62 63/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №6 и 7 със 

застроена площ 48,76кв.м. Общи 

части-21,74кв.м. От ІІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

63 64/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №8 и 8а със 

застроена площ 48,41кв.м. Общи 

части-21,76кв.м. От ІІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

64 65/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №9 и 10 със 

застроена площ 48,71кв.м. Общи 

части-21,91кв.м. От ІІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



65 66/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №11 със 

застроена площ 32,58кв.м. Общи 

части-14,65кв.м. От ІІІ етаж на 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

66 67/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Помещения        №4 от сутерен със 

застроена площ 48,26кв.м .  От 

административна сграда на 

четири етажа.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

67 68/18.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Хр. Ясенов" 

кв.82,парцелІ

Целият 4етаж,включващ 

помещение от№1до №15      със 

застроена площ371,20кв.м от 

административна сграда на 

четири етажа.Общи части-

93,61кв.м.Дворно място-1 489 

кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

68 70/19.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Родопи" 

кв.185,парцел Х

Масивна административна сграда 

на два етежа.Котелно помещение 

на един етеж с обща застроена 

площ 461 кв.м.Дворно място 1 

163кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Имотът е 

включен в 

капитала на 

търговско 

дружество 

ЕООД"БКС-

Исперих" 

гр.Исперих

69 71/19.03.2002г.

гр.Исперих  

ул."Въча"№2 

кв136,парцелVІІ

Сутерен със застроена площ 

192,88кв.м.Общи части-16,34кв.м   

от сграда"Сарашки цех"/стар 

битов комбинат/ на три етажа/

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

70 72/19.03.2002г.

гр.Исперих  

ул."Въча"№2 

кв136,парцелVІІ

 Помещение №5 със застроена 

площ 24,76кв.м.Общи части-

4,24кв.м от първи етаж на 

сграда"Сарашки цех"/стар битов 

комбинат/ на три етажа

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Имотът е 

включен в 

капитала на 

търговско 

дружество 

ЕООД 

"Лудогорска 

слава"-

Исперих

71 73/19.03.2002г.

гр.Исперих  

ул."Въча"№2 

кв136,парцелVІІ

 Помещение №7  до №11 със 

застроена площ 186,44кв.м.Общи 

части-31,97кв.м от първи етаж на 

сграда"Сарашки цех"/стар битов 

комбинат/ на три етажа

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Имотът е 

включен в 

капитала на 

търговско 

дружество 

ЕООД 

"Лудогорска 

слава"-

Исперих

72 74/19.03.2002г.

гр.Исперих  

ул."Въча"№2 

кв136,парцелVІІ

 Помещение №1  до №8 със 

застроена площ 281,56кв.м.Общи 

части-32,14кв.м от втори етаж на 

сграда"Сарашки цех"/стар битов 

комбинат/ на три етажа

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



73 75/19.03.2002г.

гр.Исперих  

ул."Въча"№2 

кв136,парцелVІІ

Гаражи със застроена площ 

178кв.м.Работилница със 

застроена 

площ104кв.м.Стъкларски  цех със 

застроена площ 58кв.м.Дворно 

място 1 231кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

74 76/19.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Лудогорие" 

кв.84,парцелІІ

Работно хале №1 със застроена 

площ1144,50кв.м.Метален склад 

със застроена  площ 

24кв.м.Метален фургон с площ 

22,40кв.м.Дворно място -3 

960кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Имотът е 

включен в 

капитала на 

търговско 

дружество 

ЕООД 

"Лудогорска 

слава"-

Исперих

75 77/19.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Лудогорие" 

кв.84,парцелІІ

Работно хале №2 със застроена 

площ 402кв.м.Склад с бубинаж-

299,90кв.м котелно 

помещение101кв.м Пристройка 

към хале №2 65кв.м:Дърводелна 

работилница-46кв.м.Бръчварска 

работилница-46кв.м.Дворно място-

5 520кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

76 78/19.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Лудогорие" 

кв.84,парцелV

Барче със застроена площ 

37,80.Дворно място-695кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Имотът е 

включен в 

капитала на 

търговско 

дружество 

ЕООД 

"Лудогорска 

слава"-

Исперих

77 79/19.03.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.2,вх.А,ап.15 

кв.46,парцел І

Апартамент със застроена площ 

44,64кв.м. Избено помещение -

3,20 кв.м., общи  части-3,47% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

78 80/19.03.2002г.

гр.Исперих, 

жк."В.Априлов" 

бл.2,вх.А,ап.19 

кв.46,парцел І

Апартамент със застроена площ 

44,64кв.м. Избено помещение -

3,10 кв.м., общи  части-3,47% 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

79 81/19.03.2002г.

гр.Исперих   

ул"Ст. Караджа"   

кв.192 парцел ІІ

Масивна жилищна сграда със 

застроена площ 190,60кв.м.Навес-

16,37кв.м.Дворно място от 380 

кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 



80 82/19.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Вежен" 

кв.67,парцелІІ

Масивна триетажна сграда 

"Стоматологична поликлиника" 

със застроена площ 

196кв.м.Разгърната застроена 

площ-588кв.м.Дворно място-

586кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

81 83/19.03.2002г.

 гр.Исперих 

ул"Хан 

Омуртаг"№18,  

кв.38,парцел І

Масивна едноетажна жилищна 

сграда със застроена площ 

114,50кв.м. Масивен гараж със 

застроена площ 28кв.м.Дворно 

място-683,40кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

82 84/20.03.2002г.

 гр.Исперих 

ул"Хан 

Омуртаг"№14,  

кв.38,парцел ІV

Масивна двуетажна жилищна 

сграда със застроена площ 

205,74кв.м.С обособени четири 

броя жилища-жилеще№1 със 

заст.площ 18,26кв.м-Іетаж 

жилище  №2 със заст.площ 

52,55кв.м-ІІетаж жилище  №3 със 

застр.площ 18,26-Іетаж жилище  

№4 със застр.площ 52,55кв.м-ІІ 

етеж дворно  място     429 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Жилище      

№2 и ОПС 

продадено на 

Бейсим 

Мейсуд Ферад 

с договор от 

14.08.2000г. 

Жилище     №3 

и ОПС 

продадено на 

Левент Ахмед 

Ахмед             с 

договор от 

31.08.2000г.

83 86/20.03.2002г.

гр.Исперих 

ул."Иван Вазов" 

кв.73 парцел ІІІ

Обществена тоалетна със 

застроена  площ 85кв.м.Дворно 

място-652,86 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

84 105/28.03.02г.

с.Белинци,извън 

регулационния 

план

Масивна сграда  АВТОСПИРКА 

със застроена площ 71,50кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

85 108/28.03.02г.

с.Белинци  

ул"Кирил и 

Методи"кв.22 

парцел ІІІ-98

Полумасивна сграда на един 

етаж"ЗДРАВЕН ДОМ" със 

застроена площ   77 кв.м и дворно 

място-1 200кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

86 109/28.03.02г.

с.Белинци 

ул."Битоля"кв.53             

парцел  VІІ-126

Полумасивна жилищна сграда със 

застроена площ-59кв.м и дворно 

място-2 020кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

87 110/01.04.02г.
с.Белинци             

кв.24 парцел І

Незастроено дворно място          с 

площ 933кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

88 111/01.04.02г.
с.Белинци             

кв.42 парцел ІІ

Незастроено дворно място          с 

площ 980кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



89 112/01.04.02г.
с.Белинци             

кв.42 парцел ІV

Незастроено дворно място          с 

площ 834кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

90 113/01.04.02г
с.Белинци             

кв.61 парцел І

Незастроено дворно място          с 

площ 1300кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

91 114/01.04.02г.
с.Белинци             

кв.61 парцел ІV

Незастроено дворно място          с 

площ 1100кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

92 115/01.04.02г.
с.Белинци             

кв.61 парцел V

Незастроено дворно място          с 

площ 1170кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

93 116/01.04.02г.
с.Белинци             

кв.61 парцел VІ

Незастроено дворно място          с 

площ 1040кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

94 117/01.04.02г.
с.Белинци             

кв.61 парцел VІІ

Незастроено дворно място          с 

площ 1060кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

95 118/01.04.02г.
с.Белинци            

кв.61 парцел VІІІ

Незастроено дворно място          с 

площ 980 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

96 119/01.04.02г.
с.Белинци   кв.61 

парцел ІХ

Незастроено дворно място          с 

площ 2210 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

97 120/01.04.02г.
с.Белинци   кв.47 

парцел ІV

Незастроено дворно място          с 

площ 805 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

98 121/01.04.02г.
с.Белинци   кв.47 

парцел V

Незастроено дворно място          с 

площ 1500кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

99 122/01.04.02г.
с.Белинци   кв.47 

парцел ІХ

Незастроено дворно място          с 

площ 790 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

100 123/01.04.02г.
с.Белинци   кв.58 

парцел І

Незастроено дворно място          с 

площ 1280 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

101 124/01.04.02г.
с.Белинци   кв.58 

парцел ІІ

Незастроено дворно място          с 

площ 1050 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



102 125/01.04.02г.
с.Белинци   кв.58 

парцел ІІІ

Незастроено дворно място          с 

площ 1050 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

103 126/01.04.02г.
с.Белинци   кв.58 

парцел І

Незастроено дворно място          с 

площ 1120 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

104 127/01.04.02г.
с.Белинци   кв.58 

парцел V

Незастроено дворно място          с 

площ 1670 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

105 128/01.04.02г.
с.Белинци   кв.58 

парцел VІ

Незастроено дворно място          с 

площ 1390 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

106 129/01.04.02г.
с.Белинци   кв.58 

парцел VІІ

Незастроено дворно място          с 

площ 1270 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

107 130/01.04.02г.
с.Белинци   кв.58 

парцел VІІІ

Незастроено дворно място          с 

площ 1150 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

108 131/03.04.02г.
с.Белинци   кв.45 

парцел ІІІ

Незастроено дворно място          с 

площ 800 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

109 132/03.04.02г.
с.Белинци   кв.18 

парцел ІV

Незастроено дворно място          с 

площ 1020 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5244/11.02.2013г.

110 133/03.04.02г.
с.Белинци             

кв.5 парцел V

Незастроено дворно място          с 

площ 930 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 4551/16.02.2010г.

111 134/03.04.02г.

с.Белинци             

кв.29 парцел ІV 

с.Белинци кв.29 

парцел ІV-90

Незастроено дворно място          с 

площ 1300 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

112 135/03.04.02г.

с.Белинци             

кв.33, парцел VІ 

с.Белинци кв.33 

парцел VІ -199

Незастроено дворно място          с 

площ 1300 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

113 136/03.04.02г.

с.Белинци             

кв.31, парцел VІІІ 

с.Белинци кв.31 

парцел VІІІ-102

Незастроено дворно място          с 

площ 1549 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



114 137/03.04.02г

с.Белинци             

кв.54, парцел ІІ 

с.Белинци кв.54 

парцел ІІ-

общински

Незастроено дворно място          с 

площ 400 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов № 4553/16.02.2010г.

115 138/04.04.02г.

с.Тодорово ул."В. 

Левски" 

кв.33,парцел І

Площад между ОК 84,85,86 и 87 с 

площ 2196кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

116 139/04.04.02г.

с.Тодорово 

ул."В.Левски"        

кв.33,       

пл.номер 265

Масивна сграда  АВТОСПИРКА 

със застроена площ   26 кв.м и 

дворно място 452,45кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

117 140/04.04.02г.

с.Тодорово 

ул."В.Левски"        

кв.33,       

пл.номер 266

Масивна сграда на един етеж със 

застроена площ 109 кв.м и дворно 

място 563кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

118 142/12.04.02г.

гр.Исперих   

ул."В Левски"   

кв.29 парцел ХІІІ

11/25 части от масивна сграда със 

застроена площ 323,70м2/        

целия втори етаж,стълбища и 

тавански помещения/ и 1/2 част от 

дворното място с площ 700м2.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

119 143/12.04.02г.

с.Китанчево общ. 

Исперих /извън 

плана/

Полумасивна  сграда /бивш 

обор/със застроена площ 343м2           

и земеделски имот  №000190 с 

площ-9,368м2.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

120 144/16.04.02г.
с.Белинци           

кв.42,парцел ІІІ

Незастроено дворно място с площ 

1 440кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

121 145/16.04.02г.

с.Белинци     

кв.31,парцел ІV 

с.Белинци    

кв.31,парцелІV-

102,103

Незастроено дворно място с площ 

680 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

122 146/16.04.02г.
с.Белинци     

кв.26,парцел Х

Незастроено дворно място с площ 

2 380 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

123 147/16.04.02г.
с.Белинци     

кв.26,парцел ІХ

Незастроено дворно място с площ 

893 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



124 148/16.04.02г.

с.Белинци            

кв.30, парцел VІІІ   

с.Белинци кв.30 

парцел VІІІ-93

Незастроено дворно място с площ 

1 130 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

125 149/16.04.02г.

с.Белинци            

кв.46, парцел ХІІІ   

с.Белинци кв.46 

парцел ХІІІ-179

Незастроено дворно място с площ 

825 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

126 150/16.04.02г.

с.Белинци            

кв.46, парцел ХІV   

с.Белинци кв.46 

парцел ХІV-179

Незастроено дворно място с площ  

825 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

127 151/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.45, парцел І   

с.Белинци кв.45 

парцел   І-179

Незастроено дворно място с площ  

1090 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

128 152/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.30, парцел VІІ   

с.Белинци кв.30 

парцел   VІІ-92

Дворно място с площ 1545кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

129 153/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.48, парцел ІХ 

с.Белинци кв.48 

парцел  ІХ-112

Жилищна сграда,обор,навес и 

хамбар.Дворно място с площ          

1 545кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

130 154/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.48, парцел  Х 

с.Белинци кв.48 

парцел  Х-112

Дворно място с площ 1 440кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

131 155/16.04.02г.
с.Белинци       

кв.33, парцел  І

Незастроено дворно място с площ  

1 186 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

132 156/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.45, парцел Х 

с.Белинци кв.45 

парцел  Х-178

Жилищна сграда.Дворно място с 

площ 930кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

133 157/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.17, парцел ІV 

с.Белинци кв.17 

парцел  ІV-213

Дворно място с площ 906 кв.м и 

жилищни сгради с обща площ-

94кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



134 158/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.31, парцел ІІІ 

с.Белинци кв.31 

парцел  ІІІ-103

Дворно място с площ 1 460кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

135 159/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.31, парцел ХІ 

с.Белинци кв.31 

парцел  ХІ-103

Дворно място с площ 750кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

136 160/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.31, парцел V 

с.Белинци кв.31 

парцел V-101

Дворно място с площ 750кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

137 161/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.31,парцел 

VІІс.Белинци 

кв.31 парцел VІІ-

101

Дворно място с площ 1 120кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

138 162/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.32,парцел ІІ 

с.Белинци кв.32 

парцел ІІ-175

Жилищна сграда    с пристройка  

Дворно място с площ 1 033кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

139 163/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.32,парцел  ІІІ 

с.Белинци кв.32 

парцел ІІІ-180

Жилищна сграда    с пристройки.  

Дворно място с площ 950 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

140 164/16.04.02г.

с.Белинци       

кв.12,парцел  V 

с.Белинци кв.12 

парцел V-219

Жилищна сграда .  Дворно място с 

площ 1532кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

141 165/17.04.02г.

с.Белинци       

кв.46,парцел  ІІ 

с.Белинци кв.46 

парцел ІІ-179

Незастроено дворно място с площ  

825 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

142 166/17.04.02г.

с.Белинци  

кв.46,парцел ХVІ 

І с.Белинци кв.46 

парцелХVІІ-179

Незастроено дворно място с площ  

820 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

143 167/17.04.02г.

с.Белинци  

кв.46,парцел І 

с.Белинци кв.46 

парцел І-179

Незастроено дворно място с площ  

780 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



144 168/17.04.02г.

с.Белинци  

кв.46,парцел ХVІ 

с.Белинци кв.46 

парцел ХVІ -179

Незастроено дворно място с площ  

780 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

145 169/17.04.02г.

с.Белинци  

кв.3,парцел V 

с.Белинци кв.3 

парцел V -34

Незастроено дворно място с площ  

840 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

146 170/17.04.02г.

с.Белинци  

кв.22,парцел ІІ 

с.Белинци кв.22 

парцел ІІ -98

Жилищна сграда с пристройка. 

Дворно място с площ 1 470кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

147 171/17.04.02г.

с.Белинци  

кв.33,парцел VІ 

с.Белинци кв.33 

парцел VІ -199

Дворно място с площ 1 302 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

148 172/17.04.02г.

с.Белинци  

кв.33,парцел ІІІ 

с.Белинци кв.33 

парцел ІІІ -199

Дворно място с площ 995 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

149 173/17.04.02г.

с.Белинци  

кв.33,парцел Х 

с.Белинци кв.33 

парцел Х -199

Дворно място с площ 755 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

150 175/17.04.02г.

с.Бърдоква 

кв.21,парцелХІІІ 

с.  Бърдоква    

кв.21 парцелХІІІ-

общински.

Незастроено дворно място с площ 

1 850 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

151 176/17.04.02г.
с.Бърдоква 

кв.22,парцел І 

Незастроено дворно място с площ 

1 100 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

152 177/17.04.02г.

с.Бърдоква 

кв.24,парцел ІІ с.  

Бърдоква    кв.24 

парцел       ІІ-74

Незастроено дворно място с площ 

1 530 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

153 178/17.04.02г.

с.Бърдоква 

кв.24,парцел ІІІ с.  

Бърдоква    кв.24 

парцел       ІІІ -73

Незастроено дворно място с площ 

1 530 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



154 179/17.04.02г.

с.Бърдоква 

кв.24,парцел VІІ 

с.  Бърдоква    

кв.24 парцел       

VІІ -71

Незастроено дворно място с площ 

1 500 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

155 180/17.04.02г.

с.Бърдоква 

кв.24,парцел ІХ с.  

Бърдоква    кв.24 

парцел     ІХ -69

Незастроено дворно място с площ 

820 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

156 181/17.04.02г.

с.Бърдоква 

кв.24,парцел ХІ с.  

Бърдоква    кв.24 

парцел     ХІ -69

Незастроено дворно място с площ 

810 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

157 182/18.04.02г.

с.Бърдоква 

кв.22,парцел ХІІІ 

с.  Бърдоква    

кв.22 парцел     

ХІІІ -75

Незастроено дворно място с площ 

1 735 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

158 183/18.04.02г.

с.Бърдоква 

кв.22,парцел ХІ с.  

Бърдоква    кв.22 

парцел     ХІ -78

Незастроено дворно място с площ 

2 940 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

159 184/18.04.02г.

с.Бърдоква 

кв.18,парцел ХІ с.  

Бърдоква    кв.18 

парцел     ХІ -95

Незастроено дворно място с площ 

1 000 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

160 185/18.04.02г.
с.Бърдоква 

кв.29,парцел І І 

Незастроено дворно място с площ 

540 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

161 186/18.04.02г.

с.Бърдоква 

кв.3,парцел І      с 

Бърдоква    кв.3 

парцел           І -

159

Незастроено дворно място с площ 

2 300 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

162 187/18.04.02г.
с.Бърдоква         

пл  номер127

Дворно място с площ 1 610кв.м    

от които 680 кв.м отредени за 

училище

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5681/03.01.2014г.

163 188/18.04.02г.

с.Бърдоква 

кв.3,парцел Х        

с.  Бърдоква    

кв.3 парцел         

Х-175

Незастроено дворно място с площ 

3 100 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



164 189/19.04.02г.

с.Вазово               

кв.60,парцел ІІІ 

с.Вазово,кв.60  

парцел ІІІ-211

Масивна жилищна сграда със 

застроена площ 92кв.м лятна 

кухня със застроена площ 30кв.м 

стопанска сграда със застроена 

площ-  33 куб.м и дворно място с 

площ           1 315кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

165 190/19.04.02г.

с.Вазово               

кв.59,парцел ІХ 

с.Вазово,кв.59  

парцел ІХ-314

Незастроено дворно място с площ 

1 000 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

166 191/19.04.02г.
с.Вазово   кв.59               

парцел VІІІ

Незастроено дворно място с площ 

1 000 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

167 192/19.04.02г.
с.Вазово   кв.59               

парцел V

Незастроено дворно място с площ 

890 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

168 193/19.04.02г.

с.Вазово               

кв.49,парцел ІІІ 

с.Вазово,кв.49  

парцел ІІІ-139

Незастроено дворно място с площ 

1 460 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

169 194/19.04.02г.

с.Вазово               

кв.49,парцел ІV 

с.Вазово,кв.49  

парцел ІV-140

Незастроено дворно място с площ 

1 560 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

170 195/19.04.02г.

с.Вазово               

кв.49 парцел ІІ  с. 

Вазово,кв.49  

парцел ІІ-138

Незастроено дворно място с площ 

1 800 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

171 196/19.04.02г.
с.Вазово   кв.49               

парцел V

Незастроено дворно място с площ 

1 680 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

172 199/19.04.02г.

с.Подайва,кв.60,п

арцел VІ 

с.Подайва,кв.60 

парцел VІ-671

Сграда "Бивш общински обор" със 

застроена площ 332 кв.м и дворно 

място-1 435,5 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

173 200/09.05.02г.
с.Вазово кв.68  

парцел VІ

Незастроено дворно място с площ 

1 170 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

174 201/09.05.02г.
с.Вазово кв.68  

парцел VІІІ

Незастроено дворно място с площ 

666  кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

175 202/09.05.02г.
с.Вазово кв.68  

парцел ІІ

Незастроено дворно място с площ  

2 000 кв.м ГРОБИЩА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



176 204/09.05.02г.
с.Вазово кв.68  

парцел ІV

Незастроено дворно място с площ  

680 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

177 205/09.05.02г.

с.Вазово               

кв.68 парцел ІV с. 

Вазово,кв.68  

парцел ІV-162а

Незастроено дворно място с площ  

870 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

178 206/09.05.02г.

с.Вазово               

кв.76 парцел І   с. 

Вазово,кв.76  

парцел І-158

Незастроено дворно място с площ  

1 100 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

179 207/09.05.02г.

с.Вазово               

кв.77 парцел V  с. 

Вазово,кв.77  

парцел V-157

Незастроено дворно място с площ  

2 500 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

180 208/10.05.02г.

с.Вазово               

кв.77 парцел І    с. 

Вазово,кв.77  

парцел І-158

Незастроено дворно място с площ  

3 970 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

181 209/10.05.02г.
с.Вазово               

кв.13 парцел І V  

Незастроено дворно място с площ  

2 360 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

182 210/10.05.02г.

с.Вазово               

кв.78 парцел І І   

с. Вазово,кв.78  

парцел   І І-144

Незастроено дворно място с площ  

1 196 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

183 213/10.05.02г.

с.Вазово               

кв.53 парцел І І   

с. Вазово,кв.53  

парцел   І І-

193.198

Типова дървена сграда/сглобяема 

конструкция/ ЗДРАВЕН ДОМ със 

застроена площ 35кв.м и дворно 

място 1 010кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

184 216/10.05.02г.
с.Вазово , на 

площад

Масивна сграда АВТОСПИРКА     

със застроена площ 79 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

185 221/11.05.02г.
с.Делчево,кв.24  

парцел І І

Незастроено  дворно място с площ 

1 960 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

186 222/11.05.02г.

с.Делчево,кв.20  

парцел V І 

с.Делчево,кв.20 

парцел VІ-

общински

Незастроено  дворно място с площ 

1 050 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

187 223/11.05.02г.

с.Делчево,кв.20  

парцел ХІІІ 

с.Делчево,кв.20 

парцел ХІІІ-

общински

Незастроено  дворно място с площ 

780 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



188 224/11.05.02г.

с.Делчево,кв.20  

парцел ХІІ 

с.Делчево,кв.20 

парцел ХІІ-

общински

Незастроено  дворно място с площ 

780 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

189 225/11.05.02г.

с.Делчево,кв.20  

парцел ХІ 

с.Делчево,кв.20 

парцел ХІ-

общински

Незастроено  дворно място с площ 

780 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

190 226/11.05.02г.

с.Делчево      

кв.20  парцел Х 

с.Делчево    кв.20 

парцел                    

Х -общински

Незастроено  дворно място с площ 

1 120 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

191 227/11.05.02г.
с.Делчево      

кв.20  парцел І Х 

Незастроено  дворно място с площ 

1 220 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

192 228/11.05.02г.
с.Делчево      

кв.20  парцел ІV

Незастроено  дворно място с площ 

1 920 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

193 229/11.05.02г.
с.Делчево      

кв.20 парцел І І І

Незастроено  дворно място с площ 

760 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

194 230/11.05.02г.
с.Делчево кв 20 

парцелV І І І

Незастроено  дворно място с площ 

760 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

195 231/15.05.02

с.Делчево,кв.24  

парцел VІ І 

с.Делчево,кв.24 

парцел V І І-86

Незастроено  дворно място с площ 

1 125 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

196 232/15.05.02г.

с.Делчево     кв.15  

парцел  І 

с.Делчево,кв.15 

парцел  І Х -10

Незастроено  дворно място с площ  

2 125 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

197 233/15.05.02г.

с.Делчево     кв.24 

парцел  І Х 

с.Делчево,кв.24 

парцел  І Х - 

общински

Незастроено  дворно място с площ  

1 860 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

198 234/15.05.02г.

с.Делчево     кв.23 

парцел  V І 

с.Делчево,кв.23 

парцел  V І - 101

Незастроено  дворно място с площ  

1 440 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



199 235/20.05.02г.

с.Делчево     кв.21 

парцел І І І 

с.Делчево,кв.21 

парцел  І І І - 

общински

Незастроено  дворно място с площ  

870 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

200 236/20.05.02г.

с.Делчево     кв.21 

парцел  І V 

с.Делчево,кв.21 

парцел І V  - 

общински

Незастроено дворно място с площ 

1 300 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

201 237/20.05.02г.

с.Делчево     кв.21 

парцел  V 

с.Делчево          

кв.21 парцел  V -  

общински

Незастроено дворно място с площ 

1 300 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

202 238/20.05.02г.

с.Делчево     кв.21 

парцел  V І 

с.Делчево          

кв.21 парцел  V І -  

общински

Незастроено дворно място с площ 

700 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 5242/11.02.2013г.

203 239/20.05.02г.

с.Делчево     кв.21 

парцел VІІ 

с.Делчево          

кв.21 парцел VІІ -  

общински

Незастроено дворно място с площ 

705 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

204 240/20.05.02г.
с.Делчево     кв.24 

парцел VІ .

Незастроено дворно място с площ 

1 320 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

205 241/20.05.02г.

с.Делчево     

кв.24парцел VІІІ            

с.Делчево          

кв.24 парцел VІІІ -  

86

Незастроено дворно място с площ 

1 400 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

206 242/20.05.02г.
с.Делчево     

кв12парцел І І І.

Незастроено дворно място с площ  

400 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

207 243/20.05.02г.
с.Делчево   кв 6 

парцел Х І І І.

Незастроено дворно място с площ  

590 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



208 244/20.05.02г.

с.Делчево            

кв.6 парцел ХІ 

с.Делчево          

кв.6 парцел ХІ -  

общински

Незастроено дворно място с площ 

1 070 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

209 245/20.05.02г.

с.Делчево            

кв.4 парцел V 

с.Делчево          

кв.4 парцел V -  

общински

Незастроено дворно място с площ 

750 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

210 246/20.05.02г.

с.Делчево            

кв.7 парцел І V 

с.Делчево          

кв.7 парцел І V -  

общински

Незастроено дворно място с площ 

470 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

211 247/20.05.02г.

с.Делчево            

кв.4парцелV І І І 

с.Делчево          

кв.4парцелV І І І -  

общински

Незастроено дворно място с площ 

1050 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

212 248/20.05.02г.
с.Делчево            

кв.11парцел І І 

Незастроено дворно място с площ 

924 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

213 249/20.05.02г.

с.Делчево            

кв.23парцел Х 

с.Делчево          

кв23парцелХ-94

Незастроено дворно място с площ 

1 130 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

214 250/20.05.02г.

с.Делчево            

кв.23парцел І І 

с.Делчево          

кв23парцелІ І-93

Незастроено дворно място с площ 

1 250 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

215 251/20.05.02г.

с.Делчево      

кв.23парцел VІІІ 

с.Делчево  кв23  

парцелVІІІ-99

Незастроено дворно място с площ 

1 060 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

216 252/20.05.02г.
с.Делчево            

кв.11парцел І І І

Незастроено дворно място с площ 

1 320 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

217 260/21.05.02г.

с.Вазово             

кв53.парцелVІІІ 

с.Вазово кв.53 

парцел-VІІІ-201

Полумасивна  сграда "БИВША 

МАНДРА"/работилница към 

училището/ със застроена площ 

190 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

218 261/21.05.02г.

с.Вазово             

кв43.парцелVІ 

с.Вазово кв.43 

парцел-VІ-131

Сграда "ФУРНА"  със застроена 

площ 138 кв.м и дворно място 1 

030кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



219 265/06.06.02г.

с.Къпиновци кв.4 

парцел ХІV 

с.Къпиновци   кв 

4 парцел-ХІV-

общински

Незастроено дворно място с площ 

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

220 266/06.06.02г.

с.Къпиновци кв.4 

парцел ХІ 

с.Къпиновци   кв 

4 парцел-ХІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

1060 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

221 267/06.06.02г.

с.Къпиновци кв.4 

парцел ХІІ 

с.Къпиновци   кв 

4 парцел-ХІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

960 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

222 268/06.06.02г.

с.Къпиновци кв.4 

парцел ХІІІ 

с.Къпиновци   кв 

4 парцел-ХІІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

940 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

223 269/06.06.02г.

с.Къпиновци кв.5 

парцел ХІХ 

с.Къпиновци   кв 

5 парцел-ХІХ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

870 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

224 270/06.06.02г.

с.Къпиновци кв.5 

парцел ХХ 

с.Къпиновци   

кв5парцелХХ-93

Незастроено дворно място с площ 

836 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

225 271/06.06.02г.

с.Къпиновци 

кв5парцел ХVІІІ 

с.Къпиновци   

кв5парцелХVІІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

880 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

226 272/06.06.02г.

с.Къпиновци 

кв5парцел ХVІІ 

с.Къпиновци   

кв5парцелХVІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

990 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

227 273/06.06.02г.

с.Къпиновци 

кв1парцелVІ І 

с.Къпиновци   

кв1парцелVІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

535 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

228 274/06.06.02г.

с.Къпиновци 

кв4парцелХХІ І 

с.Къпиновци   

кв4парцелХХІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

530 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



229 275/06.06.02г.

с.Къпиновци    кв 

9 парцел Х 

с.Къпиновци   

кв.9 парцелХ-10

Незастроено дворно място с площ 

1 056 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

230 276/06.06.02г.

с.Къпиновци    кв 

9 парцел ІІІ 

с.Къпиновци   

кв.9 парцелІІІ-4

Незастроено дворно място с площ 

1 175 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

231 277/06.06.02г.

с.Къпиновци    кв 

8 парцел V 

с.Къпиновци   

кв.8 парцелV-

общински

Незастроено дворно място с площ 

612 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

232 278/06.06.02г.

с.Къпиновци    кв 

3 парцел ХІІ 

с.Къпиновци   

кв.3 парцел ХІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

233 281/10.06.02г.

с.Китанчево кв.84  

парцел ІІІ 

с.Китанчево кв.84 

парцелІІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

1 710 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

234 282/10.06.02г.

с.Китанчево кв.52  

парцел ІІ 

с.Китанчево кв52 

парцел ІІ-156 

Незастроено дворно място с площ 

1 316 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

235 283/10.06.02г.

с.Китанчево кв.52  

парцел V 

с.Китанчево кв52 

парцел V-

общински 

Незастроено дворно място с площ 

1 580 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

236 284/10.06.02г.

с.Китанчево 

кв52парцел ХІІІ 

с.Китанчево кв52 

парцел ХІІІ-148 

Незастроено дворно място с площ 

1 420 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

237 285/10.06.02г.

с.Китанчево 

кв54парцел VІІІ 

с.Китанчево      кв 

54 парцел VІІІ-

146 

Незастроено дворно място с площ 

1 290 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

238 286/10.06.02г.

с.Китанчево 

кв54парцел VІ 

с.Китанчево      кв 

54 парцел VІ-150 

Незастроено дворно място с площ 

1 380 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов 4703/08.11.2010г.



239 287/10.06.02г.

с.Китанчево 

кв54парцел VІІ 

с.Китанчево      кв 

54 парцел VІІ -

общински 

Незастроено дворно място с площ 

1 070 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов 4704/08.11.2010г.

240 288/10.06.02г.

с.Китанчево 

кв54парцел V 

с.Китанчево      кв 

54 парцел V -151 

Незастроено дворно място с площ   

720 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

241 289/10.06.02г.

с.Китанчево 

кв54парцел ІІ 

с.Китанчево      кв 

54 парцел ІІ -146 

Незастроено дворно място с площ   

1 320 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

242 290/10.06.02г.

с.Китанчево 

кв59парцел ХІІІ 

с.Китанчево      кв 

59парцелХІІІ -

общински 

Незастроено дворно място с площ   

980 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

243 291/10.0602г.

с.Китанчево 

кв55парцел ІІ 

с.Китанчево      кв 

55парцел ІІ -

общински 

Незастроено дворно място с площ   

1 500 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

244 292/10.06.02г.

с.Китанчево        

кв 45парцелХІІІ 

с.Китанчево      кв 

45парцелХІІІ-130  

Незастроено дворно място с площ   

960 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

245 293/10.06.02г.

с.Китанчево        

кв 45парцелХІІ 

с.Китанчево      кв 

45парцелХІІ-

общински  

Незастроено дворно място с площ   

720 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов 5253/12.02.2013г.

246 294/10.06.02г.

с.Китанчево        

кв 45парцелХІ 

с.Китанчево      кв 

45парцелХІ-

общински  

Незастроено дворно място с площ   

750 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов 

247 295/10.06.02г.

с.Китанчево        

кв 45парцелХ 

с.Китанчево      кв 

45парцелХ-127  

Незастроено дворно място с площ   

2 300 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

248 296/10.06.02г.

с.Китанчево        

кв 45парцел ІХ 

с.Китанчево      кв 

45парцел-ІХ-127  

Незастроено дворно място с площ   

1 860 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 5186/12.11.2012г.



249 297/10.06.02г.

с.Китанчево        

кв 45парцел VІІІ 

с.Китанчево      кв 

45парцел-VІІІ-

129  

Незастроено дворно място с площ   

1 980 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

250 298/10.06.02г.

с.Китанчево        

кв 45парцел VІІ 

с.Китанчево      кв 

45парцел-VІІ-130  

Незастроено дворно място с площ   

1 960 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

251 299/10.06.02г.

с.Китанчево        

кв 45парцел VІ 

с.Китанчево      кв 

45парцел-VІ-121  

Незастроено дворно място с площ   

2 095 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

252 300/10.06.02г

с.Китанчево        

кв 45парцел ІV 

с.Китанчево      кв 

45парцел-ІV-123  

Незастроено дворно място с площ   

2 095 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

253 301/11.06.02г.

с.Китанчево        

кв 45парцел ІІ 

с.Китанчево      кв 

45парцел-ІІ-125  

Незастроено дворно място с площ   

2 250 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

254 302/11.06.02г.

с.Китанчево        

кв 13 парцел VІІ 

с.Китанчево      кв 

13парцел-VІІ-

общински 

Незастроено дворно място с площ   

748 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

255 303/11.06.02г.

с.Китанчево        

кв 45 парцел І 

с.Китанчево      кв 

45парцел-І-126 

Незастроено дворно място с площ   

2 400 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

256 304/11.06.02г.
с.Китанчево        

кв 21 парцел VІ 

Незастроено дворно място с площ   

600 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 5185/12.11.2012г.

257 305/11.06.02г.

с.Китанчево        

кв 47 парцел Х 

с.Китанчево      кв 

47парцел-Х-

общински 

Незастроено дворно място с площ   

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

258 306/11.06.02г.

с.Китанчево        

кв 84 парцел V 

с.Китанчево      кв 

84парцел-V-

общински 

Незастроено дворно място с площ   

2 130 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов №4719/19.11.2010г.



259 307/11.06.02г.

с.Китанчево        

кв 55 парцел V 

с.Китанчево      кв 

55парцел-V-

общински 

Незастроено дворно място с площ   

1 695 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

260 308/11.06.02г.

с.Китанчево        

кв 55 парцел ІІІ 

с.Китанчево      кв 

55парцел-ІІІ-

общински 

Незастроено дворно място с площ   

1 980 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

261 309/11.06.02г.

с.Китанчево        

кв 84парцел ІХ    

с.Китанчево      кв 

84парцел-ІХ-122 

Незастроено дворно място с площ   

1 010 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

262 310/11.06.02г

с.Китанчево        

кв 84парцел ІІ    

с.Китанчево      кв 

84парцел-ІІ-

общински 

Незастроено дворно място с площ   

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

263 311/13.06.02г.

гр.Исперих  кв 

29,парцел Х 

гр.Исперих 

ул."Александър 

Стамболийски"

Масивна сграда РАДИОВЪЗЕЛ 

със застроена площ    70 кв.м, изба 

със застроена  площ 32,80 и 

дворно място 159кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5261/18.02.2013г.

264 312/14.06.02г.

с.Китанчево        

кв 84парцел ХІ    

с.Китанчево      кв 

84парцел-ХІ-124 

Незастроено дворно място с площ   

1 440 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

265 313/14.06.02г.

с.Китанчево        

кв 87парцел VІ   

с.Китанчево      кв 

87парцел-VІ-

общински

Незастроено дворно място с площ   

2 080 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов № 4724/22.11.2010г.            № 

4723/22.11.2010г.           

266 317/14.06.02г.
с.Китанчево кв.31 

парцел ІХ

26,80% идеални части от 

ТЪРГОВСКА СГРАДА със 

застроена площ 225 кв.м и дворно 

място 1 775кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

267 318/14.06.02г.

с.Китанчево кв.70 

парцел-V 

с.Китанчево 

кв.70.парцел-V  

МАТОВЦИ

Масивна едноетажна  сграда със 

застроена  площ 70кв.м и дворно 

място 910кв.м

Отписан с с договор 

№30/10.06.03г.

268 319/14.06.02г.

с.Китанчево кв.38 

парцел-VІ 

с.Китанчево 

кв.38.парцел-VІ-

188 ЗДРАВЕН 

ДОМ

Масивна сграда ЗДРАВЕН ДОМ 

със застроена площ 196 кв.м и 

дворно място 2 080 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



269 320/17.06.02г.

с.Китанчево 

площад 

с.Китанчево 

ПЛОЩАД между 

о.к.74,75,73,72 и 

71

ПЛОЩАД с площ 5 800 кв.м и 

масивна едноетажна  сграда 

АВТОСПИРКА със застроена 

площ 65,5 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

270 321/17.06.02г.

с.Китанчево 

площад 

с.Китанчево 

ПЛОЩАД между 

о.к.68,68а,68б,и 

77а

ПЛОЩАД с площ  1 550 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

271 323/17.06.02г.
с.Китанчево кв.35 

парцелІ

Незастроено дворно място с площ   

1 020 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

272 324/17.06.02г.

с.Китанчево кв.35 

парцел-ІІІ 

с.Китанчево 

кв.35.парцел-ІІІ

Незастроено дворно място с площ   

2 720 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

273 360/19.06.02г.

Печеница       

кв.20 парцел ІV 

с.Печеница кв.20 

парцел     ІV-51

Полумасивна сграда"БИВШЕ 

КМЕТСТВО" със застроена площ    

52 кв.м и дворно място 556 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

274 361/19.06.02г.

Печеница    

ПЛОЩАД 

с.Печеница 

площад между о.к 

09,10,43 и 12

ПЛОЩАД с площ 2 200 кв.м и 

масивна сграда    

"АВТОСПИРКА"   със застроена 

площ 127 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

275 362/19.06.02г.

Печеница       

кв.11 парцел І 

с.Печеница кв.11 

парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ   

1 080 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

276 363/19.06.02г.

Печеница       кв.9 

парцел VІ 

с.Печеница кв.9 

парцел V І-115

Незастроено дворно място с площ   

1 330 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

277 364/19.06.02г.

Печеница  кв.15 

парцел ХІІІ 

с.Печеница кв.15 

парцел ХІІІ -

общински

Незастроено дворно място с площ   

735 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

278 365/19.06.02г.

Печеница  кв.20 

парцел І 

с.Печеница кв.20 

парцел І -

общински

Незастроено дворно място с площ   

735 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



279 366/19.06.02г.

Печеница  

кв.17парцел ІV 

с.Печеница           

кв17 парцел           

ІV-10

Незастроено дворно място с площ   

930 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

280 367/19.06.02г.

Печеница  

кв.17парцел VІІ 

с.Печеница           

кв17 парцел           

VІІ-9

Незастроено дворно място с площ   

1 125 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

281 368/19.06.02г.

Печеница  

кв.17парцел ІХ 

с.Печеница           

кв17 парцел           

ІХ-общнски

Незастроено дворно място с площ   

1 548 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5653/02.12.2013г.

282 369/19.06.02г.

Печеница  

кв.15парцел Х 

с.Печеница           

кв15 парцел           

Х-общнски

Незастроено дворно място с площ   

650 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

283 370/20.06.02г

с.Конево кв.5 

парцел ХVІІ 

с.Конево кв.5 

парцел ХVІІ-59

Незастроено дворно място с площ  

1 265 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

284 371/20.06.02г.

с.Конево кв.5 

парцел ХVІ 

с.Конево кв.5 

парцел ХVІ-59

Незастроено дворно място с площ  

1 127 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

285 372/20.06.02г.

с.Конево кв.5 

парцел ХV 

с.Конево кв.5 

парцел ХV-59

Незастроено дворно място с площ  

1 155 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

286 373/20.06.02г.

с.Конево кв.5 

парцел ХІV 

с.Конево кв.5 

парцел ХІV-60

Незастроено дворно място с площ  

1 550 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

287 374/20.06.02г.

с.Конево кв.5 

парцел ХІІІ 

с.Конево кв.5 

парцел ХІІІ-60

Незастроено дворно място с площ  

1 600 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

288 375/20.06.02г.

с.Конево кв.5 

парцел ХІІ 

с.Конево кв.5 

парцел ХІІ-61

Незастроено дворно място с площ  

1 190 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

289 376/20.06.02г.

с.Конево кв.5 

парцел ХІ 

с.Конево кв.5 

парцел ХІ-61

Незастроено дворно място с площ  

1 400 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

290 377/20.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел ІІІ 

с.Конево кв.18 

парцел ІІІ-107

Незастроено дворно място с площ  

910 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



291 378/20.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел ХVІІ 

с.Конево кв.18 

парцел ХVІІ-102

Незастроено дворно място с площ  

1 100 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

292 379/20.06.02г.

гр.Исперих      

кв.165,парцел ІІ 

гр.Исперих 

кв.165 парцел ІІ 

ПРОМИШЛЕНА 

ЗОНА

Дворно място /За обществен 

център/ с площ 3 870 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

293 380/20.06.02г.

с.Конево кв.5 

парцел Х 

с.Конево кв.5 

парцел Х-54

Незастроено дворно място с площ  

1 620 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

294 381/20.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел ХVІ 

с.Конево кв.18 

парцел ХVІ-101

Незастроено дворно място с площ  

1 020 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

295 382/20.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел ХV 

с.Конево кв.18 

парцел ХV-98

Незастроено дворно място с площ 

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

296 383/20.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел ХІV 

с.Конево кв.18 

парцел ХІV-98

Незастроено дворно място с площ 

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

297 384/20.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел ІІ 

с.Конево кв.18 

парцел ІІ-106

Незастроено дворно място с площ 

912 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

298 385/20.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел ХІІІ 

с.Конево кв.18 

парцел ХІІІ-98

Незастроено дворно място с площ 

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

299 386/20.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел Х 

с.Конево кв.18 

парцел Х-97

Незастроено дворно място с площ 

1 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

300 387/20.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел ІХ 

с.Конево кв.18 

парцел ІХ-98

Незастроено дворно място с площ 

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

301 388/20.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел VІІ 

с.Конево кв.18 

парцел VІІ-98

Незастроено дворно място с площ 

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

302 389/20.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел VІІІ 

с.Конево кв.18 

парцел VІІІ-98

Незастроено дворно място с площ 

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



303 390/20.06.02г.

с.Конево кв.12 

парцел ХІV 

с.Конево кв.12 

парцел ХІV-44

Незастроено дворно място с площ 

1 550 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

304 391/20.06.02г.

с.Конево кв.20 

парцел VІІ 

с.Конево кв.20 

парцел VІІ-121

Незастроено дворно място с площ 

1 030 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

305 392/21.06.02г.

с.Конево кв.25 

парцел VІ 

с.Конево кв.25 

парцел VІ-164

Незастроено дворно място с площ 

1 420 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

306 393/21.06.02г.

с.Конево кв.1 

парцел VІІ 

с.Конево кв.1 

парцел VІІ-11

Незастроено дворно място с площ 

1 360 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

307 394/21.06.02г.

с.Конево кв.20 

парцел ХІІІ 

с.Конево кв.20 

парцел ХІІІ-113

Незастроено дворно място с площ 

850 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

308 395/21.06.02г.

с.Конево кв.7 

парцел Х 

с.Конево кв.7 

парцел Х-46

Незастроено дворно място с площ 

1 470 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

309 396/21.06.02г.

с.Конево кв.7 

парцел ІХ 

с.Конево кв.7 

парцел  ІХ-46

Незастроено дворно място с площ 

1 340 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

310 397/21.06.02г.

с.Конево кв.7 

парцел VІІІ 

с.Конево кв.7 

парцел  VІІІ-47

Незастроено дворно място с площ 

1 200 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС № 4971/16.11.2011г.

311 398/21.06.02г.

с.Конево кв.7 

парцел ХVІ 

с.Конево 

кв.7парцел ХVІ-

49,50

Незастроено дворно място с площ 

730 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

312 399/21.06.02г.

с.Конево кв.23 

парцел ІІ 

с.Конево 

кв.23парцел ІІ-

125

Незастроено дворно място с площ 

1 520 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със заповед 

№15/15.01.03г.

313 400/21.06.02г.

с.Конево кв.25 

парцел VІІ 

с.Конево кв.25 

парцел VІІ-162

Незастроено дворно място с площ 

1 780 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

314 401/24.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел VІ 

с.Конево кв.18 

парцел VІ-101

Незастроено дворно място с площ 

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



315 402/24.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел V 

с.Конево кв.18 

парцел V-102

Незастроено дворно място с площ 

1 010 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

316 403/24.06.02г.

с.Конево кв.18 

парцел ІV 

с.Конево кв.18 

парцел ІV-102

Незастроено дворно място с площ 

1 035 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

317 404/24.06.02г.

с.Конево     кв.26 

парцел ХVІІ 

с.Конево кв.26 

парцел ХVІІ-154

Незастроено дворно място с площ 

1 025 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

318 405/24.06.02г.

с.Конево     кв.26 

парцел ХІХ 

с.Конево кв.26 

парцел ХІХ-154

Незастроено дворно място с площ 

1 085 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

319 406/24.06.02г.

с.Конево     кв.26 

парцел ХХ 

с.Конево кв.26 

парцел ХХ-153

Незастроено дворно място с площ 

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

320 407/24.06.02г.

с.Конево         

кв26 парцел      

ХVІІІ        

с.Конево кв.26 

парцел ХVІІІ-151

Незастроено дворно място с площ 

1 400 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

321 408/24.06.02г.

с.Конево         

кв26 парцел      

ХVІ        с.Конево 

кв.26 парцел ХVІ-

154

Незастроено дворно място с площ 

1 340 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

322 409/24.06.02г.

с.Конево         

кв26 парцел  ІV        

с.Конево кв.26 

парцел ІV-153

Незастроено дворно място с площ 

872 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

323 410/24.06.02г.

с.Конево         

кв26 парцел  V        

с.Конево кв.26 

парцел V-153

Незастроено дворно място с площ 

1 600 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

324 411/24.06.02г.

с.Конево         

кв26 парцел  Х        

с.Конево кв.26 

парцел Х-158

Незастроено дворно място с площ 

1 270 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

325 412/24.06.02г.

с.Конево         

кв26 парцел І Х        

с.Конево кв.26 

парцел   ІХ-158

Незастроено дворно място с площ 

1 950 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



326 413/24.06.02г.

с.Конево         

кв25 парцел VІІІ       

с.Конево кв.25 

парцел VІІІ-165

Незастроено дворно място с площ 

1 700 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

327 414/24.06.02г.

с.Конево         

кв26 парцел VІІІ       

с.Конево кв.26 

парцел VІІІ-158

Незастроено дворно място с площ 

1 275 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

328 415/24.06.02г.

с.Конево         

кв20 парцел ХІІ       

с.Конево кв.20 

парцел ХІІ-113

Незастроено дворно място с площ 

870 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

329 416/24.06.02г.

с.Конево         

кв20 парцел ІХ      

с.Конево кв.20 

парцел  ІХ-117

Незастроено дворно място с площ 

2 080 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

330 417/24.06.02г.

с.Конево         

кв20 парцел VІІІ      

с.Конево кв.20 

парцел  VІІІ-120

Незастроено дворно място с площ 

2 170 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

331 418/24.06.02г.

с.Конево         

кв11 парцел І      

с.Конево кв.11 

парцел  І-за 

ЦЪРКВА

Незастроено дворно място с площ 

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

332 422/24.06.02г.

с.Средоселци 

кв.20 парцел VІ 

с.Средоселци 

кв.20 парцел VІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

893 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

333 423/24.06.02г.

с.Средоселци 

кв.19 парцел VІ 

с.Средоселци 

кв.19 парцел VІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

1 290кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

334 424/24.06.02г.

с.Средоселци 

кв.23 парцел ІІ 

с.Средоселци 

кв23парцелІІ-90

Незастроено дворно място с площ 

1 200кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

335 425/24.06.02г.

с.Средоселци 

кв.23 парцел ІV 

с.Средоселци     

кв 23 парцел ІV-

88

Незастроено дворно място с площ 

1 260кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



336 426/24.06.02г.

с.Средоселци 

кв.23 парцел V 

с.Средоселци     

кв 23 парцел V-87

Незастроено дворно място с площ 

1 260кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

337 427/24.06.02г.

с.Средоселци 

кв.23 парцел VІІ 

с.Средоселци     

кв 23 парцел VІІ-

85

Незастроено дворно място с площ 

1 270кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

338 428/24.06.02г.
с.Средоселци кв.7 

парцел ІІ 

Незастроено дворно място с площ 

1 590кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

339 430/24.06.02г.
с.Средоселци кв.7 

парцел ІV 

Незастроено дворно място с площ 

1 250кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

340 431/24.06.02г.

с.Средоселци 

кв.18 парцел V 

с.Средоселци 

кв18парцелV-95

Незастроено дворно място с площ 

1 195кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

341 432/24.06.02г.

с.Средоселци 

кв18 парцелVІІІ 

с.Средоселци 

кв18парцелVІІІ-

92

Незастроено дворно място с площ 

1 200кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

342 433/25.06.02г.

с.Средоселци 

кв18 парцел ІV 

с.Средоселци 

кв18 парцел ІV-

96

Незастроено дворно място с площ 

1 230кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

343 434/25.06.02г.

с.Средоселци 

кв18 парцел ІІІ 

с.Средоселци 

кв18 парцел ІІІ-97

Незастроено дворно място с площ 

1 230кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

344 435/25.06.02г.

с.Средоселци 

кв12 парцел І 

с.Средоселци 

кв12 парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ 

710 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

345 436/25.06.02г.

с.Средоселци 

кв12 парцел ХІІІ  

с.Средоселци 

кв12 парцел ХІІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

845 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



346 437/25.06.02г.

с.Средоселци 

кв12 парцел ХІІ  

с.Средоселци 

кв12 парцел ХІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

695 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

347 438/25.06.02г.

с.Средоселци кв1 

парцел І  

с.Средоселци кв1 

парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ 

1 055 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

348 439/25.06.02г.

с.Средоселци 

кв11 парцел І  

с.Средоселци 

кв11 парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ 

740 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

349 440/25.06.02г.

с.Средоселци 

кв15 парцел І  

с.Средоселци 

кв15 парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ 

650 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

350 441/25.06.02г.

с.Средоселци 

кв13 парцел ХІІ  

с.Средоселци 

кв13 парцелХІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ 

660 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

351 442/25.06.02г.

с.Средоселци 

кв13 парцел І  

с.Средоселци 

кв13 парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ 

630 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

352 444/25.06.02г.

с.Средоселци    кв 

7 парцел ІІІ 

с.Средоселци     

кв 7 парцел ІІІ -

общински 

ЗДРАВЕН ДОМ

Сглобяема дървена сграда 

ЗДРАВЕН ДОМ  със застроена 

площ    36 кв.м и дворно място 1 

545 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

353 447/26.06.02г.

с.Лъвино кв.6 

парцел V 

с.Лъвино кв.6 

парцел V-109

Незастроено дворно място с площ 

1 390 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

354 448/26.06.02г.

с.Лъвино кв.6 

парцел VІ 

с.Лъвино кв.6 

парцел VІ-104

Незастроено дворно място с площ 

975 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

355 449/26.06.02г.

с.Лъвино кв.6 

парцел VІІ 

с.Лъвино кв.6 

парцел VІІ-104

Незастроено дворно място с площ 

980 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

356 450/26.06.02г.

с.Лъвино кв.6 

парцел ІІІ 

с.Лъвино кв.6 

парцел ІІІ-105

Незастроено дворно място с площ 

1 100 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



357 451/26.06.02г.

с.Лъвино кв.6 

парцел ІV 

с.Лъвино кв.6 

парцел ІV-108

Незастроено дворно място с площ 

1 400 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

358 452/27.06.02г.

с.Лъвино кв.6 

парцел VІІІ 

с.Лъвино кв.6 

парцел VІІІ-105

Незастроено дворно място с площ 

1 200 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

359 453/27.06.02г.

с.Лъвино             

кв.6 парцел ІХ   

с.Лъвино кв.6 

парцел ІХ-105

Незастроено дворно място с площ 

1 280 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

360 454/27.06.02г.

с.Лъвино             

кв.16 парцел ХІ  

с.Лъвино кв.16 

парцел ХІ-366

Незастроено дворно място с площ 

600 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

361 455/27.06.02г.

с.Лъвино             

кв.16 парцел ХІІ  

с.Лъвино кв.16 

парцел ХІІ-365

Незастроено дворно място с площ 

710 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

362 456/27.06.02г.

с.Лъвино             

кв16парцел ХІІІ 

с.Лъвино кв.16 

парцел ХІІІ-365

Незастроено дворно място с площ 

655 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

363 457/27.06.02г.

с.Лъвино             

кв16парцел ХІV 

с.Лъвино кв.16 

парцел ХІV-14

Незастроено дворно място с площ 

890 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

364 458/27.06.02г.

с.Лъвино             

кв16парцел ХV 

с.Лъвино кв.16 

парцел ХV-14

Незастроено дворно място с площ 

750 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

365 459/27.06.02г.

с.Лъвино             

кв16парцел ХVІІ 

с.Лъвино кв.16 

парцел ХVІІ-13

Незастроено дворно място с площ 

700 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

366 460/27.06.02г.

с.Лъвино             

кв16парцел І 

с.Лъвино кв.16 

парцел І-8

Незастроено дворно място с площ 

1 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

367 461/27.06.02г.

с.Лъвино             

кв16парцел ХVІ 

с.Лъвино кв.16 

парцел ХVІ-14

Незастроено дворно място с площ 

970 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

368 469/28.06.02г.

с.Лъвино             

кв 56 парцел І 

с.Лъвино кв.56 

парцел І-520

Незастроено дворно място с площ 

1 430 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



369 470/28.06.02г.

с.Лъвино             

кв 56 парцелV І 

с.Лъвино кв.56 

парцелV І-518

Незастроено дворно място с площ 

1 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

370 471/28.06.02г.

с.Лъвино             

кв 56 парцелVІІ 

с.Лъвино кв.56 

парцелVІІ-518

Незастроено дворно място с площ  

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

371 472/28.06.02г.

с.Лъвино             

кв 56 парцел V 

с.Лъвино кв.56 

парце V-519

Незастроено дворно място с площ  

1 420 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

372 473/28.06.02г.

с.Лъвино             

кв 6 парцел ХІ 

с.Лъвино кв.6 

парцел ХІ-106

Незастроено дворно място с площ  

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

373 474/28.06.02г.

с.Лъвино             

кв 6 парцел ХІІ 

с.Лъвино кв.6 

парцел ХІІ-106

Незастроено дворно място с площ  

960 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

374 475/28.06.02г.

с.Лъвино             

кв 6 парцел Х 

с.Лъвино кв.6 

парцел Х-105

Незастроено дворно място с площ  

1 995 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

375 476/28.06.02г.

с.Лъвино             

кв 4 парцел V 

с.Лъвино кв.4 

парцел V-112

Незастроено дворно място с площ  

1 130 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

376 477/28.06.02г.

с.Лъвино             

кв 4 парцел ІІ 

с.Лъвино кв.4 

парцел ІІ-111

Незастроено дворно място с площ  

1 005 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

377 478/28.06.02г.

с.Лъвино             

кв 4 парцел ІІІ 

с.Лъвино кв.4 

парцел ІІІ-111

Незастроено дворно място с площ  

1 225 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

378 479/28.06.02г.

с.Лъвино             

кв 4 парцел ІV 

с.Лъвино кв.4 

парцел ІV-111

Незастроено дворно място с площ  

1 355 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

379 480/28.06.02г.

с.Лъвино             

кв 4 парцел І 

с.Лъвино кв.4 

парцел І-110

Незастроено дворно място с площ  

1 960 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

380 481/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 5 парцел VІІ 

с.Лъвино кв.5 

парцел VІІ-125

Незастроено дворно място с площ  

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

381 482/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 5 парцел VІІІ 

с.Лъвино кв.5 

парцел VІІІ-125

Незастроено дворно място с площ  

600 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



382 483/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 5 парцел V 

с.Лъвино кв.5 

парцел V-122

Незастроено дворно място с площ  

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

383 484/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 5 парцел VІ 

с.Лъвино кв.5 

парцел VІ-122

Незастроено дворно място с площ  

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

384 485/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 5 парцел ІV 

с.Лъвино кв.5 

парцел ІV-122

Незастроено дворно място с площ  

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

385 486/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 5 парцел ІІ 

с.Лъвино кв.5 

парцел ІІ-120

Незастроено дворно място с площ  

1 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

386 487/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 5 парцел ІІІ 

с.Лъвино кв.5 

парцел ІІІ-120

Незастроено дворно място с площ  

925 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

387 488/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 5 парцел І 

с.Лъвино кв.5 

парцел І-117

Незастроено дворно място с площ  

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

388 489/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 5 парцел ХVІІ 

с.Лъвино кв.5 

парцел ХVІІ-117

Незастроено дворно място с площ  

750 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

389 490/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 4 парцел ХІІ 

с.Лъвино кв.4 

парцел ХІІ-116

Незастроено дворно място с площ  

1 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

390 491/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 4 парцел ХІІІ 

с.Лъвино кв.4 

парцел ХІІІ-116

Незастроено дворно място с площ  

1 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

391 492/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 4 парцел ХІ 

с.Лъвино кв.4 

парцел ХІ-115

Незастроено дворно място с площ  

1 600 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

392 493/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 4 парцел Х 

с.Лъвино кв.4 

парцел Х-114

Незастроено дворно място с площ  

1 330 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

393 494/01.07.02г.

с.Лъвино             

кв 4 парцел ІХ 

с.Лъвино кв.4 

парцел ІХ-114

Незастроено дворно място с площ  

1 385 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



394 495/02.07.02г.

с.Лъвино             

кв 5 парцел ХVІ 

с.Лъвино кв.5 

парцел ХVІ-118

Незастроено дворно място с площ  

1 100 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

395 496/02.07.02г.

с.Лъвино             

кв 5 парцел ХV 

с.Лъвино кв.5 

парцел ХV-119

Незастроено дворно място с площ  

1 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

396 497/02.07.02г.

с.Лъвино             

кв 5 парцел ХІV 

с.Лъвино кв.5 

парцел ХІV-

119,121

Незастроено дворно място с площ  

1 100 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

397 498/02.07.02г.

с.Лъвино             

кв 14 парцел VІ 

с.Лъвино кв.14 

парцел VІ-44

Незастроено дворно място с площ  

500 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

398 499/02.07.02г.

с.Лъвино             

кв 14 парцел ІХ 

с.Лъвино кв.14 

парцел ІХ-44

Незастроено дворно място с площ  

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

399 500/02.07.02г.

с.Лъвино   кв 40 

парцел ХІV   

с.Лъвино кв.40 

парцел ХІV-295

Незастроено дворно място с площ  

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

400 501/02.07.02г.

с.Лъвино   кв 40 

парцел ХІІІ   

с.Лъвино кв.40 

парцел ХІІІ-294

Незастроено дворно място с площ  

960 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

401 502/02.07.02г.

с.Лъвино   кв 52 

парцел ХІ  

с.Лъвино кв.52 

парцел ХІ-524

Незастроено дворно място с площ  

1 065 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

402 503/02.07.02г.

с.Лъвино   кв 17 

парцел ХІІ  

с.Лъвино кв.17 

парцел ХІІ-363

Незастроено дворно място с площ  

1 180 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

403 504/02.07.02г.

с.Лъвино              

кв 17 парцел ІІ  

с.Лъвино кв.17 

парцел ІІ-361

Незастроено дворно място с площ  

665 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

404 505/02.07.02г.

с.Лъвино              

кв 6 парцел І  

с.Лъвино кв.6 

парцел І-107

Незастроено дворно място с площ  

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

405 506/02.07.02г.

с.Лъвино              

кв 6 парцел ІІ  

с.Лъвино кв.6 

парцел ІІ-107

Незастроено дворно място с площ  

1 200 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



406 507/02.07.02г.

с.Лъвино              

кв 6 парцел ХІІІ  

с.Лъвино кв.6 

парцел ХІІІ-107

Незастроено дворно място с площ  

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

407 508/02.07.02г.

с.Лъвино              

кв 4 парцел VІІ  

с.Лъвино кв.4 

парцел VІІ-113

Незастроено дворно място с площ  

1 345 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

408 513/02.07.02г.

с.Лъвино площад 

между О.К 

56.57.54  .51.510 

и 570    с.Лъвино 

площад с 

автоспирка

Площад между О.К 

57.56.54.57.510 и 570 с площ 1 776 

кв.м и масивна  сграда 

АВТОСПИРКА     със застроена 

площ 52 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

409 516/06.08.02г. с.Свещари кв.67
Незастроено дворно място с площ  

4 500 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Нов АОС № 1522/19.01.2006г.

410 517/06.08.02г.
с.Свещари кв.27 

парцел VІ

Незастроено дворно място с площ  

1 290 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

411 518/06.08.02г.

с.Свещари кв.41 

парцел V 

с.Свещари кв.41 

парцел V-73

Незастроено дворно място с площ  

722 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

412 519/06.08.02г.

с.Свещари кв.41 

парцел VІІІ 

с.Свещари кв.41 

парцел VІІІ-74

Незастроено дворно място с площ  

245 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

413 520/06.08.02г.
с.Свещари          

кв.57 пл №236

Незастроено дворно място с площ  

1 360 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 5170/24.07.2012г.

414 521/06.08.02г.

с.Свещари кв.51 

парцел Х 

с.Свещари кв.51 

парцел Х-193

Незастроено дворно място с площ  

860 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

415 522/08.08.02г.

с.Лудогорци 

кв.35 парцел ІІ 

с.Лудогорци      

кв 35 парцел ІІ за 

фурна 

Масивна сграда "ФУРНА" със 

застроена площ 145 кв.м и дворно 

място 480 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

416 523/08.08.02г.
с.Тодорово кв.15 

пл.номер 358

Масивна сграда " АВТОСПИРКА 

И ФУРНА" със застроена площ 

105 кв.м и дворно място 673 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



417 524/08.08.02г.

с.Йонково            

кв.13 парцел V 

пл.№155

40% идеални части от сграда 

"ФУРНА" със застроена  площ 

220 кв.м и дворно място           970 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

418 526/14.08.02г.

с.Свещари кв.52 

парцел VІ-205 

с.Свещари кв.52 

парцел VІ за 

ЗДРАВЕН ДОМ

Масивна сграда "ЗДРАВЕН ДОМ" 

със застроена  площ 124 кв.м и 

дворно място от    3 720 км.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 1528/27.01.2006г.и 

№5189/15.11.2012г.

419 527/14.08.02г.
с.Свещари кв.72 

парцел ІХ-256

Едноетажна  жилищна сграда със 

застроена площ 120 кв.м и дворно 

място от 795 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

420 528/14.08.02г.

с.Свещари извън 

регулационния 

план

Сграда"БИВШ ОБЩИНСКИ 

ОБОР" със застроена площ     97 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

421 530/15.08.02г.

с.Свещари кв.39 

парцел V-159 

с.Свещари 

ул."Демокрация"

№32

Едноетажна  жилищна сграда със 

застроена площ 117 кв.м гараж  

със застроена площ 45.60 кв.м и 

дворно място от 615 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

422 531/15.08.02г.
с.Свещари кв.35 

парцел Х-133 

Незастроено дворно място с площ  

2 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 5173/01.08.2012г.

423 532/15.08.02г.
с.Свещари кв.37 

парцел VІ 

Незастроено дворно място с площ  

630 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

424 533/15.08.02г.
с.Свещари кв.68 

парцел І 

Масивна сграда- турско училище 

със застроена площ 229 кв.м и 

дворно място с площ от     4 103 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

425 535/15.08.02г.

с.Свещари 

площад м/у О.К 

101,102,114 и 115 

с.Свещари 

АВТОСПИРКА 

Площад между О.К 101.102.114 и 

115  с площ 1 960 кв.м и масивна  

сграда АВТОСПИРКА     със 

застроена площ 84 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

426 538/15.08.02г.

с.Духовец     кв.65 

парцел V 

с.Духовец кв.65 

парцел V-

общински

Незастроено дворно място с площ  

830 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

427 539/15.08.02г.

с.Духовец     кв.65 

парцел ІХ 

с.Духовец кв.65 

парцел ІХ-

общински

Незастроено дворно място с площ  

855 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



428 540/15.08.02г.

с.Духовец         

кв.4 парцел Х 

с.Духовец кв.4 

парцел Х-

общински

Незастроено дворно място с площ  

1030 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

429 541/15.08.02г.
с.Духовец         

кв.41парцел ХVІ 

Незастроено дворно място с площ  

1 460 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

430 542/15.08.02г.

с.Духовец         

кв.45 парцел VІІІ 

с.Духовец кв.45 

парцел VІІІ-

общински

Незастроено дворно място цялото 

от 730 кв.м от които общински са 

430 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

431 543/15.08.02г.

с.Духовец         

кв.42 парцел VІІІ 

с.Духовец кв.42 

парцел VІІІ-

общински

Незастроено дворно място цялото 

от                   1 300 кв.м от които 

общински са         750 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

432 544/15.08.02г.
с.Духовец         

кв12 парцел ХІV 

Незастроено дворно място с площ  

1 030 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

433 545/15.08.02г.
с.Духовец         

кв12 парцел ХІІІ 

Незастроено дворно място с площ  

970 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

434 546/15.08.02г.
с.Духовец         

кв12 парцел ХІІ 

Незастроено дворно място с площ  

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

435 547/15.08.02г.
с.Духовец         

кв12 парцел ХІ

Незастроено дворно място с площ  

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

436 548/15.08.02г.
с.Духовец         

кв12 парцел Х

Незастроено дворно място с площ  

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

437 549/15.08.02г.
с.Духовец         

кв12 парцел ІХ

Незастроено дворно място с площ  

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

438 550/15.08.02г.
с.Духовец         

кв12 парцел VІІІ

Незастроено дворно място с площ  

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

439 551/15.08.02г.
с.Духовец         

кв12 парцел VІІ

Незастроено дворно място с площ  

880 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



440 552/15.08.02г.
с.Духовец         

кв12 парцел VІ

Незастроено дворно място с площ  

910 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

441 553/15.08.02г.
с.Духовец         

кв12 парцел V

Незастроено дворно място с площ  

920 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

442 554/16.08.02г.

с.Духовец         

кв.55 парцел ІІ 

с.Духовец кв.55 

парцел ІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ  

730 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

443 555/16.08.02г.
с.Духовец         

кв12 парцел ІІ

Незастроено дворно място с площ  

760 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

444 556/16.08.02г.

с.Духовец         

кв.10 парцел Х 

с.Духовец кв.10 

парцел Х-42

Незастроено дворно място с площ  

1 980 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

445 557/16.08.02г.
с.Духовец         

кв7 парцел ІІ

Незастроено дворно място с площ  

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

446 558/16.08.02г.
с.Духовец         

кв7 парцел ІІІ

Незастроено дворно място с площ  

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

447 559/16.08.02г.
с.Духовец         

кв7 парцел ІV

Незастроено дворно място с площ  

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

448 560/16.08.02г.
с.Духовец         

кв7 парцел V

Незастроено дворно място с площ  

820 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

449 561/16.08.02г.
с.Духовец         

кв7 парцел VІ

Незастроено дворно място с площ  

830 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



450 562/16.08.02г.
с.Духовец         

кв7 парцел VІ

Незастроено дворно място с площ  

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

451 563/16.08.02г.
с.Духовец         

кв7 парцел VІІІ

Незастроено дворно място с площ  

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

452 564/16.08.02г.
с.Духовец         

кв7 парцел ІХ

Незастроено дворно място с площ  

960 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

453 566/20.08.02г.

с.Духовец         

кв.8 парцел ХІІ 

с.Духовец кв.8 

парцел ХІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ  

620 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

454 567/20.08.02г.
с.Духовец         

кв12 парцел ХV

Незастроено дворно място с площ  

630 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

455 568/20.08.02г.
с.Духовец         

кв39 парцел VІ

Незастроено дворно място с площ  

660 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

456 569/20.08.02г.
с.Духовец         

кв38 парцел Х

Незастроено дворно място с площ  

885 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

457 570/20.08.02г.

с.Духовец         

кв.43 парцел І 

с.Духовец кв.43 

парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ  

702 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

458 571/20.08.02г.

с.Духовец         

кв.12 парцел І 

с.Духовец кв.12 

парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ  

735 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

459 572/20.08.02г.
с.Духовец         

кв.13 парцел V

Незастроено дворно място с площ  

1 360 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

460 573/20.08.02г.
с.Духовец         

кв.7 парцел І

Незастроено дворно място с площ 

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

461 574/20.08.02г.
с.Духовец         

кв.12парцел ІІІ

Незастроено дворно място с площ  

1 200 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



462 575/20.08.02г.
с.Духовец         

кв.12 парцел ХVІ

Незастроено дворно място с площ  

610 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

463 576/21.08.02г.

с.Духовец         

кв.30 парцелV І 

с.Духовец кв.30 

парцел VІ-

общински

Незастроено дворно място с  обща 

площ               1 210 кв.м от който 

общински са        960 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

464 577/21.08.02г.

с.Духовец         

кв.39 парцелVІІ 

с.Духовец кв.39 

парцел VІІ-

общински

Незастроено дворно място с  обща 

площ               1 360 кв.м от който 

общински са        960 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

465 578/21.08.02г.

с.Духовец         

кв.39 парцелVІІІ 

с.Духовец кв.39 

парцел VІІІ-

общински

Незастроено дворно място с  обща 

площ               1 280 кв.м от който 

общински са        1200 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

466 579/21.08.02г.

с.Духовец         

кв10 парцел ХІІІ         

с.Духовец кв.10 

парцел ХІІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ  

779 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

467 580/21.08.02г.

с.Духовец         кв 

63 парцел ІХ         

с.Духовец кв.63 

парцел ІХ-

общински

Незастроено дворно място с площ  

761 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

468 581/21.08.02г.

с.Духовец         кв 

52 парцел І         

с.Духовец кв.52 

парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ  

587 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

469 582/21.08.02г.

с.Духовец         кв 

51 парцел ІV        

с.Духовец кв.51 

парцел ІV-

общински

Незастроено дворно място с площ  

780 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

470 583/21.08.02г.

с.Духовец         кв 

45 парцел І        

с.Духовец кв.45 

парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ  

740 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

471 584/21.08.02г.

с.Духовец         кв 

40 парцел І        

с.Духовец кв.40 

парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ  

949 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



472 585/21.08.02г.

с.Духовец         кв 

38 парцел ІХ        

с.Духовец кв.38 

парцел ІХ-

общински

Незастроено дворно място с площ  

980 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

473 586/22.08.02г.

с.Духовец         кв 

39 парцел ІХ        

с.Духовец кв.39 

парцел ІХ-

общински

Незастроено дворно място с площ  

580 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

473 587/22.08.02г.

с.Духовец         кв 

38 парцел ІІ        

с.Духовец кв.38 

парцел ІІ-

общински

Незастроено дворно място с площ  

870 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

474 588/22.08.02г.

с.Духовец         кв 

52 парцел ІІ        

с.Духовец 

кв.52парцел ІІ-

269

Незастроено дворно място с площ  

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

475 589/22.08.02г.

с.Духовец         кв 

39 парцел ХІІ        

с.Духовец кв.39 

парцел ХІІ -

общински

Незастроено дворно място с площ  

768 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

476 590/22.08.02г.

с.Духовец         кв 

39 парцел ХІ        

с.Духовец кв.39 

парцел ХІ -

общински

Незастроено дворно място с площ  

680 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

477 591/22.08.02г.
с.Духовец         

кв.12 парцел ІV

Незастроено дворно място с площ  

1 030 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

478 592/22.08.02г.
с.Духовец         

кв.3 парцел VІ

Незастроено дворно място с площ  

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

479 594/16.09.02г.

с.Райнино кв.7 

парцел ІІІ 

с.Райнино кв.7 

парцел ІІІ-37

Незастроено дворно място с площ  

1 215 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

480 595/16.09.02г.

с.Райнино кв.7 

парцел ХІІІ 

с.Райнино кв.7 

парцел ХІІІ-61

Незастроено дворно място с площ  

1 750 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

481 596/16.09.02г.

с.Райнино кв.7 

парцел VІІІ 

с.Райнино кв.7 

парцел VІІІ-42

Незастроено дворно място с площ  

1 350 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



482 597/16.09.02г.

с.Райнино кв.36а 

парцел І 

с.Райнино кв.36а 

парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ  

1 740 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

483 598/16.09.02г.

с.Райнино           

кв 36а парцел VІІІ         

с.Райнино кв.36а 

парцел VІІІ-182

Незастроено дворно място с площ  

1 335 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

484 599/16.09.02г.

с.Райнино           

кв28 парцел ХІV         

с.Райнино кв 28 

парцел ХІV-341

Незастроено дворно място с площ  

1 500 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

485 600/16.09.02г.

с.Райнино           

кв28 парцел ХІІІ         

с.Райнино кв 28 

парцел ХІІІ-341

Незастроено дворно място с площ  

1 100 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

486 601/16.09.02г.

с.Райнино           

кв28 парцел ХІІ        

с.Райнино кв 28 

парцел ХІІ-341

Незастроено дворно място с площ  

1 180 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

487 602/16.09.02г

с.Райнино           

кв 35 парцел ІІ        

с.Райнино кв 35 

парцел ІІ-189

Незастроено дворно място с площ  

1 230 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

488 603/17.09.02г.

с.Подайва,кв.64 

парцел ІХ 

с.Подайва,кв.64 

парцел ІХ-596

Незастроено дворно място с площ  

1 074 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

489 604/17.09.02г.

с.Подайва,кв.64 

парцел ХІІ 

с.Подайва,кв.64 

парцел ХІІ-540

Незастроено дворно място с площ  

1 051 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

490 605/17.09.02г.

с.Подайва,кв.64 

парцел ХІ 

с.Подайва,кв.64 

парцел ХІ-540

Незастроено дворно място с площ  

1 079 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

491 606/17.09.02г.

с.Подайва,кв.64 

парцел ІІІ 

с.Подайва,кв.64 

парцел ІІІ-541

Незастроено дворно място с площ  

1 607 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

492 607/17.09.02г.

с.Подайва,кв.73 

парцел VІІ 

с.Подайва,кв.73 

парцел VІІ-60

Незастроено дворно място с площ  

876 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



493 608/17.09.02г.

с.Подайва,кв.73 

парцел VІ 

с.Подайва,кв.73 

парцел VІ-62

Незастроено дворно място с площ  

737 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

494 609/17.09.02г.

с.Подайва,кв.73 

парцел V 

с.Подайва,кв.73 

парцел V-63

Незастроено дворно място с площ  

814 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

495 610/17.09.02г.

с.Подайва,кв.73 

парцел ІV 

с.Подайва,кв.73 

парцел ІV-64

Незастроено дворно място с площ  

1 321 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

496 611/17.09.02г.

с.Подайва,кв.72 

парцел Х 

с.Подайва,кв.72 

парцел Х-70

Незастроено дворно място с площ  

1 233 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

497 612/17.09.02г.

с.Подайва,кв.72 

парцел VІ 

с.Подайва,кв.72 

парцел VІ-74

Незастроено дворно място с площ  

1 062 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

498 613/17.09.02г.

с.Подайва,кв.72 

парцел VІІІ 

с.Подайва,кв.72 

парцел VІІІ-71

Незастроено дворно място с площ  

1 375 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

499 614/17.09.02г.

с.Подайва,кв.72 

парцел ІХ 

с.Подайва,кв.72 

парцел ІХ-

общински

Незастроено дворно място с площ  

994 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

500 615/17.09.02г.

с.Подайва,кв.12 

парцел ІІ 

с.Подайва,кв.12 

парцел ІІ-231

Незастроено дворно място с площ  

908 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

501 616/17.09.02г.

с.Подайва,кв.21 

парцел VІІІ 

с.Подайва,кв.21 

парцел VІІІ-200

Незастроено дворно място с площ  

986 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

502 617/17.09.02г.

с.Подайва,кв.40 

парцел V 

с.Подайва,кв.40 

парцел V-339

Незастроено дворно място с площ  

1 059 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

503 618/17.09.02г.

с.Подайва,кв.22 

парцел ІІІ 

с.Подайва,кв.22 

парцел ІІІ-159

Незастроено дворно място с площ  

1 284 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

504 619/17.09.02г.

с.Подайва,кв.10 

парцел І 

с.Подайва,кв.10 

парцел І-170

Незастроено дворно място с площ  

1 060 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

505 620/17.09.02г.

с.Подайва,кв.10 

парцел ІІ 

с.Подайва,кв.10 

парцел ІІ-171

Незастроено дворно място с площ  

1 118 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



506 621/17.09.02г.

с.Подайва,кв.10 

парцел V 

с.Подайва,кв.10 

парцел V-164

Незастроено дворно място с площ  

1 062 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

507 622/17.09.02г.

с.Подайва,кв.10 

парцел VІ 

с.Подайва,кв.10 

парцел VІ-163

Незастроено дворно място с площ  

1 005кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

508 623/17.09.02г.

с.Подайва,кв.10 

парцел VІІ 

с.Подайва,кв.10 

парцел VІІ-162

Незастроено дворно място с площ  

963 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

509 624/17.09.02г.

с.Подайва,кв.10 

парцел ІХ 

с.Подайва,кв.10 

парцел ІХ-166

Незастроено дворно място с площ  

1 013 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

510 625/17.09.02г.

с.Подайва,кв.10 

парцел Х 

с.Подайва,кв.10 

парцел Х-169

Незастроено дворно място с площ  

993 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

511 626/17.09.02г.

с.Подайва,кв.2 

парцел ІІІ 

с.Подайва,кв.2 

парцел ІІІ-177

Незастроено дворно място с площ  

874 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

512 627/17.09.02г.

с.Подайва,кв.2 

парцел ІV 

с.Подайва,кв.2 

парцел ІV-172

Незастроено дворно място с площ  

752 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

513 628/17.09.02г.

с.Подайва,кв.2 

парцел V 

с.Подайва,кв.2 

парцел V-176

Незастроено дворно място с площ  

1 079 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

514 629/17.09.02г.

с.Подайва,кв.2 

парцел VІ 

с.Подайва,кв.2 

парцел VІ-174

Незастроено дворно място с площ  

717 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

515 630/17.09.02г.

с.Подайва,кв.2 

парцел VІІ 

с.Подайва,кв.2 

парцел VІІ-175

Незастроено дворно място с площ  

752кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

516 631/17.09.02г.

с.Подайва,кв.2 

парцел VІІІ 

с.Подайва,кв.2 

парцел VІІІ-179

Незастроено дворно място с площ  

1 124кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

517 632/17.09.02г.

с.Подайва            

кв.21 парцел І 

с.Подайва,кв.21 

парцел І-196

Незастроено дворно място с площ  

1 062кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

518 633/17.09.02г.

с.Подайва            

кв.21 парцел ІХ 

с.Подайва,кв.21 

парцел ІХ-197

Незастроено дворно място с площ  

1 046кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



519 634/18.09.02.г.

с.Подайва            

кв.45 парцел VІІ 

с.Подайва,кв.45 

парцел VІІ-386

Незастроено дворно място с площ  

912 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

520 635/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.45парцел VІІІ 

с.Подайва,кв.45 

парцел VІІІ-388

Незастроено дворно място с площ  

1 101 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

521 636/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.22 парцел ІV 

с.Подайва,кв.22 

парцел ІV-155

Незастроено дворно място с площ  

1 081 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

522 637/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.22 парцел V 

с.Подайва,кв.22 

парцел V-156

Незастроено дворно място с площ  

1 100 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

523 638/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.25 парцел VІ 

с.Подайва,кв.25 

парцел VІ-108

Незастроено дворно място с площ  

1 051 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

524 639/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.20 парцел Х 

с.Подайва,кв.20 

парцел Х-201

Незастроено дворно място с площ  

1 060 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

525 640/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.72 парцел VІІ 

с.Подайва,кв.72 

парцел VІІ-72

Незастроено дворно място с площ  

1 187 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 5240/08.02.2013г.

526 641/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.72 парцел V 

с.Подайва,кв.72 

парцел V-75

Незастроено дворно място с площ  

990 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

527 642/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.72 парцел ІV 

с.Подайва,кв.72 

парцел ІV-77

Незастроено дворно място с площ  

1 054 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

528 643/18.09.02г.
с.Подайва            

кв.72 парцел ІІІ 

Незастроено дворно място с площ  

1 059 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

529 644/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.53 парцел ІІІ 

с.Подайва,кв.53 

парцел ІІІ-561

Незастроено дворно място с площ  

899 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

530 645/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.53 парцел V 

с.Подайва,кв.53 

парцел V-563

Незастроено дворно място с площ  

801 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



531 646/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.53 парцел ІХ 

с.Подайва,кв.53 

парцел ІХ-566

Незастроено дворно място с площ  

862 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

532 647/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.53 парцел Х 

с.Подайва,кв.53 

парцел Х-565

Незастроено дворно място с площ  

797 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

533 648/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.11парцел І 

с.Подайва,кв.11 

парцел І-185

Незастроено дворно място с площ  

984 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

534 649/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.11парцел ІІ 

с.Подайва,кв.11 

парцел ІІ-186

Незастроено дворно място с площ  

996 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

535 650/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.11парцел ІІІ 

с.Подайва,кв.11 

парцел ІІІ-187

Незастроено дворно място с площ  

1 049 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

536 651/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.11парцел ІV 

с.Подайва,кв.11 

парцел ІV-190

Незастроено дворно място с площ  

1 016 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

537 652/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.69парцел VІІІ 

с.Подайва,кв.69 

парцел VІІІ-614

Незастроено дворно място с площ  

944 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

538 653/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.12парцел І 

с.Подайва,    

кв.12 парцел І-

общински

Незастроено дворно място с площ  

1 323 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

539 654/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.1 парцел ІІ 

с.Подайва,    

кв1парцел ІІ-180

Незастроено дворно място с площ  

562 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

540 655/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.1 парцел ІV 

с.Подайва,    

кв1парцел ІV-183

Незастроено дворно място с площ  

960 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

541 656/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.13 парцел V 

с.Подайва,    кв13 

парцел V-223

Незастроено дворно място с площ  

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

542 657/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.1 парцел VІ 

с.Подайва,кв1 

парцел VІ-184

Незастроено дворно място с площ  

1 101 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



543 658/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.47парцел VІІІ 

с.Подайва,кв 47 

парцел VІІІ-430 

ПАРК

Незастроено дворно място  за 

ПАРК с площ          3 659 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

544 659/22.05.02г.

с.Подайва            

кв.22 парцел ІІ 

с.Подайва,кв 22 

парцел ІІ-160

Незастроено дворно място  за 

ПАРК с площ          1 324 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

545 660/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.69 парцел ІХ 

с.Подайва,кв 69 

парцел ІХ-614

Незастроено дворно място  с площ 

1 089 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

546 661/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.1 парцел ІІІ 

с.Подайва,кв 1 

парцел ІІІ-180

Незастроено дворно място  с площ 

780 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

547 662/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.12 парцел Х 

с.Подайва,кв 12 

парцел Х-232

Незастроено дворно място  с площ 

2 007 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

548 663/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.16 парцел VІІ 

с.Подайва,кв 16 

парцел VІІ-264

Незастроено дворно място  с площ 

1 145 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

549 666/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.9 парцел ІV 

с.Подайва,кв 9 

парцел ІV-148 

ЗДРАВЕН ДОМ

Масивна сграда ЗДРАВЕН ДОМ 

със застроена площ 182 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

550 667/18.09.02г.

с.Подайва            

кв.72 парцел І 

с.Подайва,кв 72 

парцел І-за ПАРК

Дворно място  за ПАРК с площ         

11 536 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

551 668/27.09.02г.
с.Тодорово кв.45 

парцел VІІІ

Незастроено дворно място  с площ 

658 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

552 669/27.09.02г.

с.Тодорово       

кв.45 парцел VІІ 

с.Тодорово кв.45 

парцел VІІ-323

Незастроено дворно място  с площ 

940 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

553 670/27.09.02г.

с.Тодорово       

кв.45 парцел VІ 

с.Тодорово кв.45 

парцел VІ-324

Незастроено дворно място  с площ 

935 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



554 671/27.09.02г.

с.Тодорово       

кв.45 парцел V 

с.Тодорово кв.45 

парцел V-325

Незастроено дворно място  с площ 

893 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

555 672/27.09.02г.

с.Тодорово       

кв.45 парцел ХІ 

с.Тодорово кв.45 

парцел ХІ-319

Незастроено дворно място  с обща 

площ                1 617 кв.м от които 

общински дял от 780 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

556 673/27.09.02г.

с.Тодорово       

кв.45 парцел ІХ 

с.Тодорово кв.45 

парцел ІХ-321

Незастроено дворно място  с площ 

731 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

557 674/27.09.02г.

с.Тодорово       

кв.45парцел ХVІ 

с.Тодорово кв.45 

парцел ХVІ-333

Незастроено дворно място  с площ 

797 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

558 675/27.09.02г.

с.Тодорово       

кв.45парцел ХVІІ 

с.Тодорово кв.45 

парцел ХVІІ-334

Незастроено дворно място  с площ 

873 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

559 676/27.09.02г.

с.Тодорово       

кв.11 парцел VІІ 

с.Тодорово кв.11 

парцел VІІ-393

Незастроено дворно място  с площ 

954 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

560 677/27.09.02г.

с.Тодорово       

кв11парцел VІІІ           

с.Тодорово кв.11 

парцел VІІІ-394

Незастроено дворно място  с площ 

1 010 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

561 678/27.09.02г.

с.Тодорово       

кв11парцел ХІІ           

с.Тодорово кв.11 

парцел ХІІ-398

Незастроено дворно място  с площ 

1 234 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

562 679/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.7 парцел ІV 

с.Райнино кв.7 

парцел ІV-39

Незастроено дворно място  с площ 

1 330 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

563 680/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.7 парцел VІІ 

с.Райнино кв.7 

парцел VІІ-41

Незастроено дворно място  с площ 

1 300 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

564 681/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.7 парцел Х 

с.Райнино кв.7 

парцел Х-44

Незастроено дворно място  с площ 

1 475 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



565 682/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.8 парцел І 

с.Райнино кв.8 

парцел І-5

Незастроено дворно място  с площ 

1 880 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

566 683/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.8 парцел ІІІ 

с.Райнино кв.8 

парцел ІІІ-7

Незастроено дворно място  с площ 

1 820 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

567 684/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.8 парцел ІV 

с.Райнино кв.8 

парцел ІV-8

Незастроено дворно място  с площ 

1 480 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

568 685/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.8 парцел V 

с.Райнино кв.8 

парцел V-9

Незастроено дворно място  с площ 

1 300 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

569 686/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.8 парцел VІ 

с.Райнино кв.8 

парцел VІ-10

Незастроено дворно място  с площ 

1 300 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

570 687/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.8 парцел VІІ 

с.Райнино кв.8 

парцел VІІ-10

Незастроено дворно място  с площ 

1 120 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

571 688/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.8 парцел VІІІ 

с.Райнино кв.8 

парцел VІІІ-11

Незастроено дворно място  с площ 

1 120 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

572 689/30.09.02г

с.Райнино                 

кв.8 парцел ІХ     

с.Райнино 

кв.8парцел           

ІХ-11

Незастроено дворно място  с площ 

1 120 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

573 690/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.8 парцел Х     

с.Райнино 

кв.8парцел           

Х-12

Незастроено дворно място  с площ 

1 450 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

574 691/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.8 парцел ХІ    

с.Райнино 

кв.8парцел           

ХІ-12

Незастроено дворно място  с площ 

1 568 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

575 692/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел VІ   

с.Райнино кв.9 

парцел VІ-34

Незастроено дворно място  с площ 

1 200 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

576 693/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел VІІ   

с.Райнино кв.9 

парцел VІІ-34

Незастроено дворно място  с площ 

1 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



577 694/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел VІІІ   

с.Райнино кв.9 

парцел VІІІ-35

Незастроено дворно място  с площ 

1 090 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

578 695/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел ІХ  

с.Райнино кв.9 

парцел ІХ-32

Незастроено дворно място  с площ 

1 100 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

579 696/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел Х  

с.Райнино кв.9 

парцел Х-32

Незастроено дворно място  с площ  

910 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

580 697/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел ХІ  

с.Райнино кв.9 

парцел ХІ-31

Незастроено дворно място  с площ 

1 100 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

581 698/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел ХІІІ  

с.Райнино кв.9 

парцел ХІІІ-30

Незастроено дворно място  с площ 

1 100 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

582 699/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел ХІV  

с.Райнино кв.9 

парцел ХІV-29

Незастроено дворно място  с площ 

1 090 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

583 700/30.09.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел ХVІІ  

с.Райнино кв.9 

парцел ХVІІ-27

Незастроено дворно място  с площ 

1 100 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

584 701/01.10.02г.

с.Райнино                 

кв9парцел ХVІІІ  

с.Райнино кв.9 

парцел ХVІІІ-27

Незастроено дворно място  с площ 

900 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

585 702/01.10.02г.

с.Райнино                 

кв9парцел ХХІІ  

с.Райнино кв.9 

парцел ХХІІ-25

Незастроено дворно място  с площ 

995 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

586 703/01.10.02г.

с.Райнино                 

кв9парцел ХХІІІ  

с.Райнино кв.9 

парцел ХХІІІ-23

Незастроено дворно място  с площ 

1 064 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

587 704/01.10.02г.

с.Райнино                 

кв9парцел ХХІV  

с.Райнино кв.9 

парцел ХХІV-23

Незастроено дворно място  с площ 

930 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



588 705/01.10.02г.

с.Райнино                 

кв9парцел ХХVІ  

с.Райнино кв.9 

парцел ХХVІ-24

Незастроено дворно място  с площ 

830 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

589 706/01.10.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел 

ХХVІІ  с.Райнино            

кв.9 парцел 

ХХVІІ-26

Незастроено дворно място  с площ 

1 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

590 707/01.1002г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел 

ХХVІІІ  

с.Райнино            

кв.9 парцел 

ХХVІІІ-25

Незастроено дворно място  с площ 

940 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

591 708/02.10.02г.

с.Райнино                 

кв.17парцел Х  

с.Райнино            

кв17парцелХ-19

Незастроено дворно място  с площ 

1 040 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

592 709/02.10.02г.

с.Райнино                 

кв.17 парцел ІХ  

с.Райнино            

кв17парцел         

ІХ-22

Незастроено дворно място  с площ 

1 195 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

593 710/02.10.02г.

с.Райнино                 

кв.17 парцел ХІ  

с.Райнино            

кв17парцел         

ХІ-19

Незастроено дворно място  с площ 

1 195 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

594 711/02.10.02г.

с.Райнино                 

кв.17 парцелVІІІ  

с.Райнино            

кв17парцел VІІІ

Незастроено дворно място  с площ 

1 080 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

595 712/02.10.02г.

с.Райнино                 

кв.17 парцел ХV  

с.Райнино            

кв17парцел     ХV-

21

Незастроено дворно място  с площ 

550 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

596 713/02.10.02г.

с.Райнино                 

кв.17 парцел VІ  

с.Райнино            

кв.17 парцел        

VІ-21

Незастроено дворно място  с площ 

600 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

597 714/02.10.02г.

с.Райнино                 

кв.17 парцел VІІ  

с.Райнино            

кв.17 парцел        

VІІ-21

Незастроено дворно място  с площ 

1 080 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



598 715/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.11 парцел І  

с.Райнино            

кв.11 парцел        І-

100

Незастроено дворно място  с площ 

1 160 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

599 716/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.31 парцел І  

с.Райнино            

кв.31 парцел        І-

общински

Незастроено дворно място  с площ 

1 520 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

600 717/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел  ХV  

с.Райнино            

кв.9 парцел       

ХV-29

Незастроено дворно място  с площ 

1 050 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

601 718/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел  ХVІ  

с.Райнино            

кв.9 парцел       

ХVІ-30

Незастроено дворно място  с площ 

940 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

602 719/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел  ХХ  

с.Райнино            

кв.9 парцел       

ХХ-28

Незастроено дворно място  с площ 

970 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

603 720/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел  ХХV  

с.Райнино            

кв.9 парцел       

ХХV-24

Незастроено дворно място  с площ 

850 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

604 721/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел  ХХІ  

с.Райнино            

кв.9 парцел       

ХХІ-26

Незастроено дворно място  с площ 

988 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

605 722/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел  ХІХ  

с.Райнино            

кв.9 парцел       

ХІХ-28

Незастроено дворно място  с площ 

1 070 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

606 723/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.14 парцел  ХІV  

с.Райнино            

кв.14 парцел       

ХІV-общински

Незастроено дворно място  с площ 

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

607 724/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.14 парцел  VІ  

с.Райнино            

кв.14 парцел       

VІ-63

Незастроено дворно място  с площ 

690 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



608 725/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.14парцел ХV  

с.Райнино            

кв.14 парцел       

ХV-63

Незастроено дворно място  с площ 

698 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

609 726/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.14парцел ХVІ  

с.Райнино            

кв.14 парцел       

ХVІ-65

Незастроено дворно място  с площ 

720 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

610 727/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.14парцел VІІ  

с.Райнино            

кв.14 парцел       

VІІ-63

Незастроено дворно място  с площ 

720 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

611 728/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел ІІ  

с.Райнино            

кв.9парцел ІІ-36

Незастроено дворно място  с площ 

1 130 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

612 729/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел ІІІ  

с.Райнино            

кв9парцел ІІІ-35

Незастроено дворно място  с площ 

1 030 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

613 730/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.9парцел V-33  

с.Райнино            

кв 9парцел V-33

Незастроено дворно място  с площ 

1 250 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

614 731/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв.9 парцел ХІІ  

с.Райнино            

кв.9 парцел      ХІІ-

31

Незастроено дворно място  с площ 

1 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

615 732/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв14 парцел VІІІ 

с.Райнино            

кв.14 парцел      

VІІІ-65

Незастроено дворно място  с площ 

1 175 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

616 733/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв 33 парцел ІV 

с.Райнино            

кв.33 парцел     ІV-

213

Незастроено дворно място  с площ 

1 160 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

617 734/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв 33 парцел ІІІ 

с.Райнино            

кв.33 парцел     ІІІ-

213

Незастроено дворно място  с площ 

1 440 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



618 735/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв 25 парцел І 

с.Райнино            

кв 25 парцел       І- 

219

Незастроено дворно място  с площ 

680 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

619 736/03.10.02г.

с.Райнино                 

кв 25парцел ХІХ            

с.Райнино            

кв 25 парцел       

ХІХ-219

Незастроено дворно място  с площ 

720 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

620 739/14.10.02г.

с.Райнино                 

кв 36парцел VІІ            

с.Райнино            

кв 36 парцел       

VІІ-183

Незастроено дворно място  с площ 

1 450 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

621 740/14.10.02г.

с.Райнино                 

кв 36парцел VІ            

с.Райнино            

кв 36 парцел       

VІ-184

Незастроено дворно място  с площ 

1 320 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

622 741/14.10.02г.

с.Райнино                 

кв 36парцел V            

с.Райнино            

кв 36 парцел       

V-184

Незастроено дворно място  с площ 

1 350 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

623 742/14.10.02г.

с.Райнино                 

кв 36 парцел ІV            

с.Райнино            

кв 36 парцел       

ІV-190

Незастроено дворно място  с площ 

1 700 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

624 743/14.10.02г.

с.Райнино                 

кв 36 парцел ІІІ            

с.Райнино            

кв 36 парцел       

ІІІ-192

Незастроено дворно място  с площ 

1 560 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

625 744/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв36 парцелVІІІ            

с.Райнино            

кв 36 парцел       

VІІІ-183

Незастроено дворно място  с площ 

1 375 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

626 745/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв36 парцел ІХ            

с.Райнино            

кв 36 парцел       

ІХ-182

Незастроено дворно място  с площ 

650 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

627 746/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв 36 парцел Х            

с.Райнино            

кв 36 парцел       

Х-182

Незастроено дворно място  с площ 

730 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



628 747/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв 35 парцел ІV           

с.Райнино            

кв 35 парцел       

ІV-185

Незастроено дворно място  с площ 

1 670 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

629 748/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв 35 парцел V           

с.Райнино            

кв 35 парцел       

V-181

Незастроено дворно място  с площ 

1 800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

630 749/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв 43 парцел ІХ           

с.Райнино            

кв 43 парцел       

ІХ-265

Незастроено дворно място  с площ 

1 530 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

631 750/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв 43 парцел Х           

с.Райнино            

кв 43 парцел       

Х-266

Незастроено дворно място  с площ 

1 530 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

632 751/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв І парцел  ІІ          

с.Райнино            

кв І парцел ІІ-43

Незастроено дворно място  с площ 

1 450 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

633 752/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв І парцел  ІІІ          

с.Райнино            

кв І парцел ІІІ-

общински

Незастроено дворно място  с площ 

1 250 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

634 753/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв І парцел  ІV          

с.Райнино            

кв І парцел ІV-

общински

Незастроено дворно място  с площ 

1 350 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

635 754/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв І парцел  V          

с.Райнино            

кв І парцел  V-

общински

Незастроено дворно място  с площ 

1 350 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

636 755/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв І парцел  VІ          

с.Райнино            

кв І парцел  VІ-

общински

Незастроено дворно място  с площ 

1 300 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

637 756/15.10.02г.

с.Райнино                 

кв І парцел  І          

с.Райнино            

кв І парцел  І-42

Незастроено дворно място  с площ 

1 600 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



638 757/16.10.02г.

с.Райнино                 

кв22 парцел VІІ          

с.Райнино            

кв 22 парцел VІІ-

общински

Незастроено дворно място  с площ 

577 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

639 758/16.10.02г.

с.Райнино                 

кв.22 парцел ХVІІ          

с.Райнино            

кв 22 парцел ХVІІ-

общински

Незастроено дворно място  с площ 

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

640 759/16.10.02г.

с.Райнино                 

кв.22 парцел ІХ          

с.Райнино            

кв 22 парцел     ІХ-

237

Незастроено дворно място  с площ 

3 080 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

641 760/16.10.02г.

с.Райнино                 

кв.2 парцел ІІ          

с.Райнино            

кв 2 парцел ІІ-46

Незастроено дворно място  с площ 

1 450 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

642 761/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.40 парцел І         

с.Райнино            

кв.40 парцел           

І-287

Незастроено дворно място  с площ 

1 030 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

643 762/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.40 парцел ІІ         

с.Райнино            

кв.40 парцел           

ІІ-287

Незастроено дворно място  с площ 

1 100 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

644 763/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.40 парцел ІХ         

с.Райнино            

кв.40 парцел           

ІХ-346

Незастроено дворно място  с площ 

1 050 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

645 764/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.40 парцел Х         

с.Райнино            

кв.40 парцел           

Х-346

Незастроено дворно място  с площ 

1 265 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

646 765/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.40 парцел ХІ         

с.Райнино            

кв.40 парцел           

ХІ-346

Незастроено дворно място  с площ 

1 300 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

647 766/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.43парцел VІІІ         

с.Райнино            

кв.43 парцел           

VІІІ-265

Незастроено дворно място  с площ 

1 450 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



648 767/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.8а парцел V         

с.Райнино            

кв.8а парцел           

V-4

Незастроено дворно място  с площ 

1 140 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

649 768/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.8а парцел VІІ         

с.Райнино            

кв.8а парцел           

VІІ-3

Незастроено дворно място  с площ 

1 596 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

650 769/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.8а парцелVІІІ         

с.Райнино            

кв.8а парцел           

VІІІ-2

Незастроено дворно място  с площ 

1 830 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

651 770/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.8а парцел VІ        

с.Райнино            

кв.8а парцел           

VІ-4

Незастроено дворно място  с площ 

1 265кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

652 771/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.6 парцел Х      

с.Райнино            

кв.6 парцел           

Х-49

Незастроено дворно място  с площ 

1 180 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

653 772/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.6 парцел VІІ      

с.Райнино            

кв.6 парцел           

VІІ-47

Незастроено дворно място  с площ 

1 280 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

654 773/17.10.02г.

с.Райнино                 

кв.2 парцел І      

с.Райнино            

кв.2 парцел           

І-общински

Незастроено дворно място  с площ 

1 245 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

655 775/18.10.02г.

с.Райнино 

с.Райнино на 

тротоарна площ

Масивна сграда       

"АВТОСПИРКА" със застроена 

площ 98 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

656 779/21.10.02г.

с.Тодорово      

кв.45 парцел Х 

с.Тодорово        

кв.45 парцел        

Х-320

Незастроено дворно  място с площ 

1 719 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

657 780/21.10.02г.

с.Тодорово      

кв.45парцел ХІХ          

с.Тодорово        

кв.45 парцел        

ХІХ-330

Незастроено дворно  място с площ 

1 506 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



658 781/21.10.02г.

с.Тодорово      

кв.45парцел 

ХVІІІ          

с.Тодорово        

кв.45 парцел        

ХVІІІ-331

Незастроено дворно  място с площ 

1 302 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

659 782/21.10.02г.

с.Тодорово      

кв.І парцел V          

с.Тодорово        

кв.І парцел   V-4

Незастроено дворно  място с площ 

1 207 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

660 783/21.10.02г.

с.Тодорово      

кв.І парцел ІV          

с.Тодорово        

кв.І парцел ІV-3

Незастроено дворно  място с площ 

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

661 784/21.10.02г.

с.Тодорово      

кв.І парцел ІІІ          

с.Тодорово        

кв.І парцел ІІІ-3

Незастроено дворно  място с площ 

842 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

662 785/21.10.02г.

с.Тодорово      

кв.І парцел Х         

с.Тодорово        

кв.І парцел Х-7

Незастроено дворно  място с площ 

896 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

663 786/21.10.02г.

с.Тодорово      

кв.І парцел ІХ         

с.Тодорово        

кв.І парцел ІХ-7

Незастроено дворно  място с площ 

867 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

664 787/21.10.02г.

с.Тодорово      

кв.І парцел ІІ         

с.Тодорово        

кв.І парцел ІІ-2

Незастроено дворно  място с площ 

1 105 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

665 788/21.10.02г.

с.Тодорово      

кв.І парцел І        

с.Тодорово        

кв.І парцел І-2

Незастроено дворно  място с площ 

739 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

666 789/21.10.02г.

с.Тодорово      

кв.9 парцел V        

с.Тодорово        

кв.9парцел V-60

Незастроено дворно  място с площ 

830 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

667 790/21.10.02г.

с.Тодорово      

кв.9 парцел ІV        

с.Тодорово        

кв9парцел ІV-60

Незастроено дворно  място с площ 

858 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

668 791/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.9 парцел ХІІ        

с.Тодорово        кв 

9 парцел           

ХІІ-63

Незастроено дворно  място с площ 

1 024 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



669 792/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.9 парцел ІХ        

с.Тодорово        кв 

9 парцел           ІХ-

65

Незастроено дворно  място с площ 

1 079 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

670 793/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.9 парцел Х        

с.Тодорово        кв 

9 парцел           Х-

64

Незастроено дворно  място с площ 

1 136 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

671 794/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.9 парцел VІ        

с.Тодорово        кв 

9 парцел           VІ-

59

Незастроено дворно  място с площ 

791 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5811/27.10.2014г.

672 795/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.9 парцел VІІ        

с.Тодорово        кв 

9 парцел           

VІІ-59

Незастроено дворно  място с площ 

730 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5812/27.10.2014г.

673 796/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.9 парцел ХІ       

с.Тодорово        кв 

9 парцел           ХІ-

63

Незастроено дворно  място с площ 

1 272 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

674 797/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.9 парцел І       

с.Тодорово        кв 

9 парцел           І-

62

Незастроено дворно  място с площ 

909 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

675 798/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.9 парцел ХІІІ       

с.Тодорово        кв 

9 парцел           

ХІІІ-62

Незастроено дворно  място с площ 

718 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

676 799/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.8 парцел V       

с.Тодорово        кв 

8 парцел           V-

52

Незастроено дворно  място с площ 

913 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

677 800/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.7 парцел ІV       

с.Тодорово        кв 

7 парцел           ІV-

45

Незастроено дворно  място с площ 

866 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

678 801/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.7 парцел ІІ       

с.Тодорово        кв 

7 парцел           ІІ-

46

Незастроено дворно  място с площ 

771 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



679 802/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.7 парцел ІІІ       

с.Тодорово        кв 

7 парцел           ІІІ-

46

Незастроено дворно  място с площ 

797 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

680 803/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.7 парцел V       

с.Тодорово        кв 

7 парцел           V-

45

Незастроено дворно  място с площ 

823 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

681 804/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.44 парцел ІІІ       

с.Тодорово        кв 

44 парцел           

ІІІ-336

Незастроено дворно  място с площ 

871 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

682 805/28.10.02г.

с.Тодорово      

кв.47 парцел ІІІ       

с.Тодорово        кв 

47 парцел           

ІІІ-303

Незастроено дворно  място с площ 

1 125 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

683 806/31.10.02г.

с.Райнино                 

кв.8а парцел ІХ      

с.Райнино            

кв.8а парцел           

ІХ-1

Незастроено дворно  място с площ 

1 288 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

684 807/31.10.02г.

с.Райнино                 

кв.6 парцел ІХ      

с.Райнино            

кв.6 парцел           

ІХ-49

Незастроено дворно  място с площ 

1 060 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

685 808/31.10.02г.

с.Райнино                 

кв.6 парцел VІІІ      

с.Райнино            

кв.6 парцел           

VІІІ-49

Незастроено дворно  място с площ 

1 205 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

686 809/31.10.02г.

с.Райнино                 

кв.6 парцел V      

с.Райнино            

кв.6 парцел           

V-55

Незастроено дворно  място с площ 

1 420 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

687 810/31.10.02г.

с.Райнино                 

кв.6 парцел ІV      

с.Райнино            

кв.6 парцел           

ІV-57

Незастроено дворно  място с площ 

775 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

688 812/01.10.02г.
с.Подайва 

кв.34,пл.№370

Полумасивна сграда/ГАРАЖ и 

навес/ в двора на кметството със 

застроена площ 158 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



689 814/05.11.02г.

с.Подайва               

кв. 11 парцел Х 

с.Подайва кв. 11 

парцел Х-188

Незастроено дворно  място с площ 

1 043 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

690 815/05.11.02г.

с.Подайва               

кв11 парцел VІІ 

с.Подайва кв. 11 

парцел VІІ-193

Незастроено дворно  място с площ 

996 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

691 816/05.11.02г.

гр.Исперих            

кв.45 парцел І 

гр.Исперих кв.45 

парцел І-457

Незастроено дворно  място с площ 

838,17 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

692 817/05.11.02г.

гр.Исперих            

кв.190 парцел ІІ 

гр.Исперих кв190 

парцел       ІІ-427

Незастроено дворно  място с площ 

275 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

693 818/07.11.02г.

гр.Исперих            

кв.185 парцел ІІІ 

гр.Исперих кв185 

парцел          ІІІ-

/около 

блок"Елба"/

Дворни места /околоблоково 

пространство/ с площ 4 189,93 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

694 820/06.11.02г.
сГолям Поровец 

кв.7 пл №8

Незастроено дворно  място с площ 

700 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

695 821/06.11.02г.
сГолям Поровец 

кв.7 пл №11

Незастроено дворно  място с площ 

35.00 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

696 822/06.11.02г.
сГолям Поровец 

кв.7 пл №10

Незастроено дворно  място с площ 

500 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

697 823/06.11.02г.
сГолям Поровец 

кв.7 пл №17

Незастроено дворно  място с площ 

335 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

698 824/06.11.02г.
сГолям Поровец 

кв.8 пл №18

Незастроено дворно  място с площ 

350 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

699 825/06.11.02г.
сГолям Поровец 

кв.8 пл №20

Незастроено дворно  място с площ 

440 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



700 826/06.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв.8 парцел ХІХ 

с.Г. Поровец кв.8 

парцел        ХІХ-

24

Незастроено дворно  място с площ 

135 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

701 827/10.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв20 парцел ХІІІ                        

с.Г. Поровец 

кв.20 парцел        

ХІІІ-45

Незастроено дворно  място с площ 

125 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

702 828/10.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв20 парцел ХІV                        

с.Г. Поровец 

кв.20 парцел        

ХІV-44

Незастроено дворно  място с площ 

90 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

703 829/10.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв21 парцел VІІ                        

с.Г. Поровец 

кв.21парцел        

VІІ-общински

Незастроено дворно  място с площ 

915 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

704 830/10.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв21 парцел VІІІ                        

с.Г. Поровец 

кв.21парцел        

VІІІ-общински

Незастроено дворно  място с площ 

1 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

705 831/10.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв22 парцел І                        

с.Г. Поровец 

кв.22 парцел  І-

общински

Незастроено дворно  място с площ 

780 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

706 832/10.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв22 парцел ІІ                        

с.Г. Поровец 

кв.22 парцел  ІІ-

общински

Незастроено дворно  място с площ 

930 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

707 833/10.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв 22 парцел ІІІ                        

с.Г. Поровец 

кв.22 парцел        

ІІІ-293

Незастроено дворно  място с площ 

855 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

708 834/10.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв 22 парцел ІV                        

с.Г. Поровец 

кв.22 парцел        

ІV-293

Незастроено дворно  място с площ 

855 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 4499/21.12.2009г.



709 835/10.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв 22 парцел V                        

с.Г. Поровец 

кв.22 парцел        

V-293

Незастроено дворно  място с площ 

855 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 4500/21.12.2009г.

710 836/10.11.02г.
с.Г.Поровец        

кв 19,пл.№39  

Незастроено дворно  място с площ 

735 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

711 837/10.11.02г
с.Г.Поровец        

кв 19,пл.№47  

Незастроено дворно  място с площ 

245 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

712 838/10.11.02г.
с.Г.Поровец        

кв 19а,пл.№50 

Незастроено дворно  място с площ 

255 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

713 839/10.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв 33 парцел Х                        

с.Г. Поровец 

кв.33 парцел        

Х-316

Незастроено дворно  място с площ 

830 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

714 841/10.11.02г.

с.Г. Поровец 

площад м/у О.К 

61,60 и 59 

с.Г.Поровец 

площад и  

АВТОСПИРКА 

Масивна едноетажна сграда 

"АВТОСПИРКА" със застроена 

площ 111 кв.м и дворно място от 

930 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

715 842/10.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв 26 парцел V                        

с.Г. Поровец 

кв.26 парцел        

V-178

Масивна едноетажна сграда 

"ЗДРАВЕН ДОМ" със застроена 

площ 240 кв.м и дворно място от 

925 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

716 844/10.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв 26 парцел І                        

с.Г. Поровец 

кв.26 парцел        І-

174

40% идеални части от сграда 

"ФУРНА" със застроена  площ 

220 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

717 845/11.11.02г.
с.Г.Поровец        

кв 10,пл.№148 

Незастроено дворно  място с площ 

580 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

718 846/11.11.02г.
с.Г.Поровец        

кв 10,пл.№149 

Незастроено дворно  място с площ 

240 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

719 847/11.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв 12 парцел ХХ                        

с.Г. Поровец 

кв.12 парцел        

ХХ-132

Незастроено дворно  място с площ 

925 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 4599/20.07.2010г.



720 848/11.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв12 парцел ХІХ                        

с.Г. Поровец 

кв.12 парцел        

ХІХ-132

Незастроено дворно  място с площ 

870 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 4677/16.08.2010г.

721 849/11.11.02г.

с.Г.Поровец        

кв12 парцел І                       

с.Г.Поровец кв12 

парцел        І-132

Незастроено дворно  място с площ 

790 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Нов № 4692/29.09.2010г.

722 852/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв.11 парцел 

ХVІІІ       

с.Тодорово        кв 

11 парцел           

ХVІІІ-404

Незастроено дворно  място с площ 

889 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

723 853/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв.11 парцел ХVІІ       

с.Тодорово        кв 

11 парцел           

ХVІІ-403

Незастроено дворно  място с площ 

991 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

724 854/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв11парцел ХVІ       

с.Тодорово        кв 

11 парцел           

ХVІ-402

Незастроено дворно  място с площ 

925 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

725 855/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв11парцел ІV       

с.Тодорово        кв 

11 парцел           

ІV-390

Незастроено дворно  място с площ 

1 002 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

726 856/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв11парцел V       

с.Тодорово        кв 

11 парцел           V-

391

Незастроено дворно  място с площ 

1 023 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

727 857/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв11парцел VІ       

с.Тодорово        кв 

11 парцел           

VІ-392

Незастроено дворно  място с площ 

927 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

728 858/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв11парцел ХV       

с.Тодорово        кв 

11 парцел           

ХV-401

Незастроено дворно  място с площ 

1 040 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



729 859/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв11парцел ХІV       

с.Тодорово        кв 

11 парцел           

ХІV-400

Незастроено дворно  място с площ 

1 023кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

730 860/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв11парцел ХІІІ       

с.Тодорово        кв 

11 парцел           

ХІІІ-399

Незастроено дворно  място с площ 

943 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

731 861/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв.11парцел ІХ      

с.Тодорово        кв 

11 парцел           

ІХ-395

Незастроено дворно  място с площ 

957 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

732 862/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв.11парцел ХІ      

с.Тодорово        кв 

11 парцел           

ХІ-397

Незастроено дворно  място с площ 

640 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

733 863/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв.11парцел Х    

с.Тодорово        кв 

11 парцел           Х-

396

Незастроено дворно  място с площ 

708 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

734 864/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв.12парцел І  

с.Тодорово        кв 

12 парцел           І-

308

Незастроено дворно  място с площ 

844 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

735 865/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв.14 парцел ІІІ  

с.Тодорово        кв 

14 парцел           

ІІІ-361

Незастроено дворно  място с площ 

878 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

736 866/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв.14 парцел ІV  

с.Тодорово        кв 

14 парцел           

ІV-361

Незастроено дворно  място с площ 

981 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

737 867/12.11.02г.

с.Тодорово      

кв.17 парцел VІ  

с.Тодорово        кв 

17 парцел           

VІ-102

Незастроено дворно  място с площ 

1 472 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

738 868/21.11.02г.

с.Тодорово      

кв.1 парцел VІІ  

с.Тодорово        кв 

1 парцел           

VІІ-6

Незастроено дворно  място с площ 

887 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



739 869/21.11.02г.

с.Тодорово      

кв.1 парцел VІІІ  

с.Тодорово        кв 

1 парцел           

VІІІ-6

Незастроено дворно  място с площ 

1 003 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

740 870/09.12.02г.

гр.Исперих 

кв.185 парцел           

Х-523                     

гр.Исперих 

ул."Родопи"

Едноетажна постройка със 

застроена площ-64.30 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

741 871/16.12.02г.

с.Тодорово      

кв.14 парцел V  

с.Тодорово        кв 

14 парцел           V-

360

Сгради "Тъкачен цех" работни 

помещения със застроена площ 

320.66 кв.м склад със застроена 

площ 36.50 кв.м  и дворно място 

от         1 066кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

742 872/16.12.02г.

с.Тодорово      

кв.14 парцел ІV  

с.Тодорово        кв 

14 парцел           

ІV-337

Незастроено дворно  място с площ 

915 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

743 873/16.12.02г.

с.Тодорово      

кв.39 парцел Х 

с.Тодорово        кв 

39 парцел           Х-

406

Незастроено дворно  място с площ 

912 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

744 874/16.12.02г.

с.Тодорово      

кв.39 парцел ХІ 

с.Тодорово        кв 

39 парцел           

ХІ-127

Незастроено дворно  място с площ 

1 049 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

745 875/16.12.02г.

с.Тодорово      

кв.40 парцел ІV 

с.Тодорово        кв 

40 парцел           

ІV-118

Незастроено дворно  място с площ 

738 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

746 876/16.12.02г.

с.Тодорово      

кв.43 парцел І 

с.Тодорово        кв 

43 парцел           І-

351

Незастроено дворно  място с площ 

805 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

747 877/16.12.02г.

с.Тодорово      

кв.38 парцел ХІІ 

с.Тодорово        кв 

38 парцел           

ХІІ-164

Незастроено дворно  място с площ 

978 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

748 878/16.12.02г.

с.Тодорово      

кв.38 парцел ХІІІ 

с.Тодорово        кв 

38 парцел           

ХІІІ-163

Незастроено дворно  място с площ 

873 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



749 879/16.12.02г.

с.Тодорово      

кв.18 парцел VІІ 

с.Тодорово        кв 

18 парцел           

VІІ-144

Незастроено дворно  място с площ 

1 305 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

750 880/16.12.02г.

с.Тодорово      

кв.48 парцел 

ХVІІІ с.Тодорово        

кв 48 парцел           

ХVІІІ-295

Незастроено дворно  място с площ 

1 327 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

751 881/16.12.02г.

с.Тодорово      

кв.48 парцел ХVІІ              

с.Тодорово        кв 

48 парцел           

ХVІІ-296

Незастроено дворно  място с площ 

1 092 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

752 882/17.12.02г.

с.Тодорово      

кв.43 парцел ІV              

с.Тодорово        кв 

43 парцел           

ІV-346

Незастроено дворно  място с площ 

999 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

753 886/02.01.03г.

с.Тодорово      

кв.8 парцел І              

с.Тодорово        кв 

8 парцел           І-

55

Незастроено дворно  място с площ 

850 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

754 887/01.01.03г.

с.Тодорово      

кв.8 парцел ІІ              

с.Тодорово        кв 

8 парцел          ІІ-

55

Незастроено дворно  място с площ 

911 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

755 888/02.01.03г.

с.Тодорово      

кв.8 парцел VІІІ              

с.Тодорово        кв 

8 парцел          

VІІІ-56

Незастроено дворно  място с площ 

803 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

756 889/02.01.03г.

с.Тодорово      

кв.15 пл.№345           

с.Тодорово        кв 

15,пл №345   

Дворно място отредено за 

обществена градина с площ         2 

280 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5619/19.11.2013г.

757 890/02.01.03г.

с.Тодорово      

кв.15 пл.№93          

с.Тодорово        кв 

15,пл №93   

33.13% идеални части от 

търговска сграда при застроена 

площ  210 кв.м и дворно място от 

1 570 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

758 895/08.01.03г.

с.Духовец              

кв.6 парцел ІІ 

с.Духовец кв.6 

парцел ІІ

Масивна едноетажна сграда -

бивша детска градина при 

застроена площ  195 кв.м и дворно 

място от 2 270 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



759 896/08.01.03г.

с.Духовец              

кв.38 парцел І 

с.Духовец        

кв.38 парцел І - 

ЗДРАВЕН ДОМ 

Масивна едноетажна сграда -

ЗДРАВЕН ДОМ " при застроена 

площ  142 кв.м и дворно място от         

1 308 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

760 897/08.01.03г.

с.Духовец              

кв.6 парцел ІV 

с.Духовец        

кв.6 парцел ІV

Незастроено дворно  място с площ 

750 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

761 898/08.01.03г.

с.Духовец              

кв.6 парцел V 

с.Духовец        

кв.6 парцел V

Незастроено дворно  място с площ 

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

762 899/08.01.03г.

с.Духовец              

кв.6 парцел VІ 

с.Духовец        

кв.6 парцел VІ

Незастроено дворно  място с площ 

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

763 900/08.01.03г.

с.Духовец              

кв.6 парцел VІІ 

с.Духовец        

кв.6 парцел VІІ

Незастроено дворно  място с площ 

840 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

764 901/09.01.03г.

с.Йонково            

кв.79парцел ХІІІ         

с.Йонково кв. 79 

парцел ХІІІ-880

Незастроено дворно  място с площ 

1 550 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

765 902/09.01.03г.

с.Йонково            

кв.82 парцел ІІ         

с.Йонково кв. 82 

парцел ІІ-888

Незастроено дворно  място с площ 

844 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

766 903/09.01.03г.

с.Йонково            

кв.82 парцел ІІІ         

с.Йонково кв. 82 

парцел ІІІ-887

Незастроено дворно  място с площ 

1 734 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

767 904/09.01.03г.

с.Йонково            

кв.82 парцел VІ         

с.Йонково кв. 82 

парцел VІ-885

Незастроено дворно  място с площ 

1 488 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

768 905/09.01.03г.

с.Йонково            

кв.82 парцел Х         

с.Йонково  кв.82 

парцел Х-общ.

Незастроено дворно  място с площ 

784 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



769 906/09.01.03г.

с.Йонково            

кв.17парцел ХVІ         

с.Йонково  кв.17 

парцел ХVІ-21

Незастроено дворно  място с площ 

942 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

770 907/09.01.03г.

с.Йонково            

кв17парцел ХVІІ         

с.Йонково  кв.17 

парцел ХVІІ-21

Незастроено дворно  място с площ 

1 076 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

771 908/09.01.03г.

с.Йонково            

кв10 парцел ІІ         

с.Йонково  кв.10 

парцел ІІ-193

Незастроено дворно  място с площ 

1 354 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

772 909/09.01.03г.

с.Йонково            

кв10 парцел І         

с.Йонково  кв.10 

парцел І-192

Незастроено дворно  място с площ 

1 515 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

773 910/09.01.03г.

с.Йонково            

кв10 парцел VІІ         

с.Йонково  кв.10 

парцел VІІ-195

Незастроено дворно  място с площ 

1 013 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

774 911/13.01.03г.

с.Йонково            

кв10 парцел ІV        

с.Йонково  кв.10 

парцел ІV-194

Незастроено дворно  място с площ 

1 113 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

775 912/12.01.03г.

с.Йонково            

кв10 парцел V        

с.Йонково                

кв.10 парцел V-

общински

Незастроено дворно  място с площ 

1 160 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

776 913/13.01.03г.

с.Йонково            

кв 79 парцел І      

с.Йонково                   

кв 79 парцел            

І -879

Незастроено дворно  място с площ 

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 5239/08.02.2013г.

777 914/12.01.03г.

с.Йонково            

кв 79 парцел ІІІ      

с.Йонково                   

кв 79 парцел            

ІІІ -877

Незастроено дворно  място с площ 

1 077 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

778 915/13.01.03г.

с.Йонково            

кв 79 парцел ІІ     

с.Йонково                   

кв 79 парцел            

ІІ -878

Незастроено дворно  място с площ 

823 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



779 916/13.01.03г.

с.Йонково            

кв17 парцел ХІІІ     

с.Йонково                   

кв 17 парцел           

ХІІІ -18

Незастроено дворно  място с площ 

1 359 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

780 917/13.01.03г.

с.Йонково            

кв17 парцел ХІV     

с.Йонково                   

кв 17 парцел           

ХІV -19

Незастроено дворно  място с площ 

1 412кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

781 918/13.01.03г.

с.Йонково            

кв17 парцел ХV     

с.Йонково                   

кв 17 парцел           

ХV -20

Незастроено дворно  място с площ 

1 397кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

782 919/13.01.03г.

с.Йонково            

кв17 парцел ХІ    

с.Йонково                   

кв 17 парцел           

ХІ-17

Незастроено дворно  място с площ 

1 041кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

783 920/13.01.03г.

с.Йонково            

кв17 парцел ХІІ    

с.Йонково                   

кв 17 парцел           

ХІІ -17

Незастроено дворно  място с площ 

1 036 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

784 921/13.01.03г.

с.Йонково            

кв17 парцел ІІ    

с.Йонково                   

кв 17 парцел           

ІІ -12

Незастроено дворно  място с площ 

1 714 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

785 922/13.01.03г.

с.Йонково            

кв 9 парцел ХІІ    

с.Йонково                   

кв 9 парцел           

ХІІ -общински

Незастроено дворно  място с площ 

857 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

786 923/13.01.03г.

с.Йонково            

кв.17парцел ХХІ                    

с.Йонково  кв17 

парцел ХХІ-6

Незастроено дворно  място с площ 

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

787 924/13.01.03г.

с.Йонково            

кв.17парцел ХХ                    

с.Йонково  кв17 

парцел ХХ-7

Незастроено дворно  място с площ 

905 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

788 925/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58парцел ХІV          

с.Подайва           

кв.58 парцел ХІV-

общински

Незастроено дворно  място с площ 

1 089 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



789 926/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58парцел ХV          

с.Подайва           

кв.58 парцел         

ХV-426

Незастроено дворно  място с площ 

894 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

790 927/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58парцел ХІІІ         

с.Подайва           

кв.58 парцел         

ХІІІ-общински

Незастроено дворно  място с площ 

1 029 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

791 928/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58парцел ХІІ         

с.Подайва           

кв.58 парцел         

ХІІ-общински

Незастроено дворно  място с площ 

947 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

792 929/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58парцел ХІ         

с.Подайва           

кв.58 парцел         

ХІ-647

Незастроено дворно  място с площ 

908 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

793 930/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58парцел Х        

с.Подайва           

кв.58 парцел         

Х-общински

Незастроено дворно  място с площ 

1 006 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

794 931/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58 парцел ІХ        

с.Подайва           

кв.58 парцел         

ІХ-646

Незастроено дворно  място с площ 

1 128 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

795 932/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58парцел VІІІ      

с.Подайва           

кв.58 парцел         

VІІІ-646

Незастроено дворно  място с площ 

1 378 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

796 933/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58парцел VІІ      

с.Подайва           

кв.58 парцел         

VІІ-517

Незастроено дворно  място с площ 

1 068 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

797 934/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58 парцел ІV      

с.Подайва           

кв.58 парцел      

ІV-515

Незастроено дворно  място с площ 

771 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

798 935/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58 парцел ІІІ      

с.Подайва           

кв.58 парцел      

ІІІ-514

Незастроено дворно  място с площ 

1 081 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



799 936/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58 парцел ІІ      

с.Подайва           

кв.58 парцел      ІІ-

513

Незастроено дворно  място с площ 

885 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

800 937/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.58 парцел І      

с.Подайва           

кв.58 парцел      І-

427

Незастроено дворно  място с площ 

911 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

801 938/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.57 парцел ІХ      

с.Подайва           

кв.57 парцел      

ІХ-644

Незастроено дворно  място с площ 

1 101 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

802 939/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.75парцел VІІІ     

с.Подайва           

кв.75 парцел      

VІІІ-6

Незастроено дворно  място с площ 

1 119 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

803 940/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.75парцел І     

с.Подайва           

кв.75 парцел  І-6

Незастроено дворно  място с площ 

1 056 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

804 941/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.53 парцел І     

с.Подайва           

кв.53парцел         І-

559

Незастроено дворно  място с площ 

906 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

805 942/14.01.03г.

с.Подайва               

кв.53 парцел ІІ     

с.Подайва           

кв.53парцел         

ІІ-561

Незастроено дворно  място с площ 

841 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

806 943/15.01.03г.

с.Подайва               

кв53парцел VІІІ     

с.Подайва           

кв.53парцел         

VІІІ-567

Незастроено дворно  място с площ 

864 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

807 944/15.01.03г.

с.Подайва               

кв53парцел VІ    

с.Подайва           

кв.53 парцел         

VІ-563

Незастроено дворно  място с площ 

953 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

808 945/15.01.03г.

с.Подайва               

кв 53 парцел ІV   

с.Подайва           

кв.53 парцел        

ІV-562

Незастроено дворно  място с площ 

1 319 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



809 946/15.01.03г.

с.Подайва               

кв 73 парцел І  

с.Подайва           

кв.73 парцел        І-

68

Незастроено дворно  място с площ 

1 341 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

810 947/15.01.03г.

с.Подайва               

кв 73 парцел ІІ  

с.Подайва           

кв.73 парцел       

ІІ-67

Незастроено дворно  място с площ 

1  133 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

811 948/15.01.03г.

с.Подайва               

кв 45 парцел Х  

с.Подайва           

кв.45 парцел       

Х-381

Незастроено дворно  място с площ 

1  015 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

812 949/14.01.03г.

с.Подайва               

кв 59 парцел ІІ  

с.Подайва           

кв.59 парцел       

ІІ-416

Незастроено дворно  място с площ 

825 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

813 950/15.01.03г.
с.Подайва               

кв 74 парцел ІІІ  

Незастроено дворно  място с площ 

3 060 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

814 951/15.01.03г.

с.Подайва               

кв 59 парцел І  

с.Подайва           

кв.59 парцел       І-

415

Незастроено дворно  място с площ 

856 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

815 952/15.01.03г.

с.Къпиновци кв.7 

парцел ХІ 

с.Къпиновци 

кв7парцел ХІ-32

Незастроено дворно  място с площ 

1 040 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

816 953/14.01.03г.

с.Къпиновци кв.4 

парцел ХХІІ 

с.Къпиновци    кв 

4 парцел ХХІІ -

общински

Незастроено дворно  място с площ 

470 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

817 954/15.01.03г.

с.Къпиновци кв.9 

парцел ІІ 

с.Къпиновци    кв 

9 парцел ІІ -3

Незастроено дворно  място с площ 

1 060 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

818 955/20.01.03г.

гр.Исперих                      

кв.46 парцел  І                     

гр.Исперих кв.46 

парцел І

Дворно място    /околоблоково 

пространство Ж.К "Васил 

Априлов"/  с обща площ          16 

535 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



819 956/20.01.03г.

гр.Исперих                      

кв.185 парцел ІХ                     

гр.Исперих 

кв185парцел    ІХ-

524

Масивна сграда със застроена 

площ от 127 кв.м и дворно място 

от 695 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

820 957/20.01.03г.

гр.Исперих                      

кв.78 парцел І                     

гр.Исперих                

кв 78 парцел І

Дървена барака в двора  на 

общинска болница  със застроена 

площ от 318 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

821 958/20.01.03г.

гр.Исперих                      

кв.51 парцел І                     

гр.Исперих                

кв 51парцел І

Апартамент със застроена площ  

40.17 кв.м           изба №7 със 

площ 2.85 кв.м и общи части-3,48 

%

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

822 959/20.01.03г.

с.Къпиновци кв.7 

парцел ХІ 

с.Къпиновци 

кв7парцел ХІ-32

Масивна сграда /автоспирка/ със 

застроена площ 101 кв.м и навес с 

площ 8.30 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

823 963/27.01.03г.

с.Яким Груево 

кв22 парцел ХVІ 

с.Яким Груево  

кв. 22 парцел ХVІ-

211

Незастроено дворно  място с площ 

1 598 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

824 964/27.01.03г.

с.Яким Груево кв 

24 парцел ХІ 

с.Яким Груево  кв 

24 парцел       ХІ-

67

Незастроено дворно  място с площ 

772 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

825 965/27.01.03г.

с.Яким Груево кв 

І парцел ХІІІ 

с.Яким Груево  кв 

І парцел       ХІІІ-

15

Незастроено дворно  място с площ 

2 502 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5782/17.07.2014г.

826 966/27.01.03г.

с.Яким Груево кв 

24 парцел ІV 

с.Яким Груево  кв 

24 парцел       ІV-

72

Масивна сграда със застроена 

площ от 99.20 кв.м и дворно 

място от           2 180 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

827 968/27.01.03г.

с.Яким Груево кв 

22 парцел ХV 

с.Яким Груево  кв 

22 парцел       ХV--

210

Незастроено дворно  място с площ 

1 071 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

828 969/27.01.03г.

с.Яким Груево кв 

22 парцел І 

с.Яким Груево  кв 

22 парцел       І--

197

Незастроено дворно  място с площ 

1 376 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



829 970/27.01.03г.

с.Яким Груево 

кв22парцел ХІV 

с.Яким Груево  кв 

22 парцел       ХІV-

-208.209

Незастроено дворно  място с площ 

3 313 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

830 971/27.01.03г.

с.Яким Груево квІ 

парцел ХVІІІ           

с.Яким Груево  кв 

І парцел ХVІІІ-5

Незастроено дворно  място с площ 

955 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

831 972/27.01.03г.

с.Яким Груево кв 

І парцел ХХ          

с.Яким Груево  кв 

І парцел ХХ-243

Незастроено дворно  място с площ 

1 024 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

832 973/27.01.03г.

с.Яким Груево кв 

11 парцел Х        

с.Яким Груево  кв 

11 парцел Х-116

Незастроено дворно  място с площ 

936 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5786/06.08.2014г.

833 974/27.01.03г.

с.Яким Груево кв 

15 парцел ІV       

с.Яким Груево  кв 

15 парцел ІV-153

Незастроено дворно  място с площ 

3 826 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

834 975/04.02.03г.

с.Яким Груево кв 

12 парцел ІV       

с.Яким Груево  кв 

12 парцел ІV-132

Част от дворно място с площ        

815 кв.м обща площ на парцела           

2 616 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

834 976/04.02.03г.

с.Яким Груево кв 

15 парцел І      

с.Яким Груево  кв 

15 парцел           І-

105

39.03 % идеални части от 

търговска сграда обща застроена 

площ на сграда 220 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

835 977/04.02.03г.

с.Йонково             

кв.33 парцел І 

с.Йонково кв.33 

парцел І-за 

озеленяване

Дворно място с площ 8 468 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

836 978/04.02.03г.

с.Йонково             

кв34 парцел ХVІ                  

с.Йонково кв.34 

парцел ХVІ-455

Дворно място с площ 1 740 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

837 985/23.02.03г.

с.Йонково               

кв. 34 парцел ІV 

с.Йонково кв. 34 

парцел ІV-453

Дворно място с площ 795 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



838 986/23.02.03г.

с.Йонково               

кв. 34 парцел VІ 

с.Йонково кв. 34 

парцел VІ-457

Дворно място с площ 1 652 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

839 987/23.02.03г.

с.Йонково               

кв. 34 парцел ІХ 

с.Йонково кв. 34 

парцел ІХ-465

Дворно място с площ 1 160 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

840 988/24.02.03г.

с.Йонково               

кв34 парцел ХІV                   

с.Йонково кв. 34 

парцел ХІV-459

Дворно място с площ 920 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

841 989/24.02.03г.

с.Йонково               

кв.34 парцел І                  

с.Йонково               

кв 34 парцел            

І-454

Дворно място с площ 946 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

842 990/25.02.03г.

с.Йонково               

кв.34 парцел ХІ                  

с.Йонково               

кв 34 парцел            

ХІ-463

Дворно място с площ 636 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

843 991/24.02.03г.

с.Йонково               

кв.74 парцел VІІ                 

с.Йонково               

кв 74 парцел            

VІІ-771

Дворно място с площ 620 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

844 992/24.02.03г.

с.Йонково               

кв.68 парцел І                 

с.Йонково               

кв 68 парцел              

І-664

Дворно място с площ 847 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

845 993/24.02.03г.

с.Йонково               

кв.25 парцел VІ                 

с.Йонково               

кв 25 парцел              

VІ-221

Дворно място с площ 1 177 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

846 994/24.02.03г.

с.Яким Груево 

кв.22 парцел ІІ 

с.Яким Груево  

кв.22 парцел      ІІ-

198

Дворно място с площ 1 238 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5781/17.07.2014г.



847 999/10.03.03г.

с.Тодорово             

кв. 3 парцел ІІІ 

с.Тодорово           

кв.3 парцел ІІІ 

БИВШ 

БЕТОНОВ ЦЕХ

Масивна сграда       / портал/ със 

застроена площ          17 кв.м  

полумасивна битова  сграда със 

застроена  площ    66 кв.м 

полумасивен навес с площ 170 

кв.м масивен склад със застроена 

площ 823 кв.м и дворно място от                 

44 592 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

848 1000/10.03.03

с.Йонково               

кв.17 парцел V 

с.Йонково               

кв.17 парцел         

V-общински

Незастроено дворно  място с площ 

881 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

849 1001/10.03.03г.

с.Йонково               

кв.17 парцел VІ 

с.Йонково               

кв.17 парцел         

VІ-14

Част от дворно място с площ           

1 524 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

850 1002/10.03.03г.

гр.Исперих 

кв.167 парцел ІІІ 

гр.Исперих 

кв.167 парцел         

ІІІ-2162  

СПОРТЕН 

ТЕРЕН И 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Незастроено дворно място 

предназначено за спортен терен и 

озеленяване  с обща  площ               

12 875 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Нов АОС № 4776/ 16.02.2011г

851 1003/12.03.03г.

с.Йонково              

кв.3 парцел ІІ 

с.Йонково                 

кв.3 парцел ІІ-87

Дворно място с площ 1 130 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

852 1004/12.03.03г.

с.Йонково              

кв.3 парцел VІІІ 

с.Йонково                 

кв.3 парцел    VІІІ-

93

Дворно място с площ 1 133 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

853 1005/12.03.03г.

с.Йонково              

кв.3 парцел ІХ 

с.Йонково                 

кв.3 парцел             

ІХ-93

Дворно място с площ 1 133 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

854 1006/12.03.03г.

с.Йонково              

кв.33 парцел ІІ 

с.Йонково                 

кв.33 парцел             

ІІ-25

Дворно място с площ 1 325 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5790/15.08.2014г.

855 1007/12.03.03г.

с.Йонково              

кв.33 парцел ІІІ 

с.Йонково                 

кв.33 парцел             

ІІІ-24

Дворно място с площ 1 300 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



856 1008/12.03.03г.

с.Йонково              

кв.33 парцел І 

с.Йонково                 

кв.33 парцел             

І-озеленяване

Дворно място с площ 1 250 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

857 1009/12.03.03г.

с.Йонково              

кв.5 парцел ІХ 

с.Йонково                 

кв.5 парцел             

ІХ-142

Масивна жилищна сграда със 

зъстроена площ от 81 кв.м и 

дворно място от 750 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Продадена с договор от 

06.04.2000г.

858 1011/12.03.03г.

с.Йонково              

кв.59 парцел VІІ 

с.Йонково                 

кв.59 парцел             

VІІІ-730

Полумасивна сграда  ЗДРАВЕН 

ДОМ -малка махала със застроена 

площ          от  77 кв.м стопанска 

сграда и навес /паянтови/ със 

застроена площ от 40 кв.м и 

дворно място от 725 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

859 1012/12.03.03г.

с.Йонково              

кв.12 парцел ІV 

с.Йонково                 

кв.12 парцел             

ІV-ЗДРАВЕН 

ДОМ

Масивна сграда ЗДРАВЕН ДОМ-

голяма махала със застроена площ 

от 160 кв.м и дворно място от 2 

090 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

860 1013/17.03.03г.

гр.Исперих            

кв.22парцел ХІV            

гр.Исперих              

кв.22 парцел ХІV-

2194

Дворно място със застроена площ 

от 1 529 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

861 1014/17.03.03г.

гр.Исперих            

кв.22парцел ХІІІ           

гр.Исперих              

кв.22 парцел ХІІІ-

2195

Част от дворно място със площ от 

1 243 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

862 1015/17.03.03г.

гр.Исперих            

кв.22парцел VІІ           

гр.Исперих              

кв.22 парцел          

VІІ-2202

Дворно място със площ от 682 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

863 1016/17.03.03г.

гр.Исперих            

кв98 парцел ХІХ         

гр.Исперих              

кв.98 парцел          

ХІХ-1798

Дворно място със площ от 600 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

864 1017/17.03.03.

гр.Исперих            

кв98 парцел ХVІ        

гр.Исперих              

кв.98 парцел          

ХVІ-1801

Дворно място със площ от 588 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



865 1018/17.03.03г.

гр.Исперих            

кв98 парцел ХVІІ        

гр.Исперих              

кв.98 парцел          

ХVІІ-1800

Дворно място със площ от 628 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

866 1019/17.03.03г.

гр.Исперих            

кв98 парцел ІІІ        

гр.Исперих              

кв.98 парцел          

ІІІ-1805

Дворно място със площ от 899 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

867 1020/17.03.03г.

гр.Исперих            

кв.133          

парцел VІІІ        

гр.Исперих              

кв.133 парцел          

VІІІ-1242

Дворно място със площ от 6 444 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

868 1021/17.03.03г.

гр.Исперих            

кв.22          парцел 

VІ        

гр.Исперих              

кв.22 парцел          

VІ-2200

Част от дворно място със площ от 

1 308 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

869 1022/17.03.03г.

гр.Исперих         

кв.22  парцел І        

гр.Исперих              

кв.22 парцел І-

2186

Дворно място със площ от 1 580 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

870 1023/17.03.03г.

гр.Исперих         

кв.22  парцел ІХ        

гр.Исперих              

кв.22 парцел          

ІХ-2199

Дворно място със площ от 1 440 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

871 1024/17.03.03г.

гр.Исперих         

кв96 парцел VІІІ       

гр.Исперих              

кв.96 парцел          

VІІІ-1778

Дворно място със площ от 607 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

872 1025/17.03.03г.

гр.Исперих         

кв96 парцел VІІ       

гр.Исперих              

кв.96 парцел          

VІІ-1780

Дворно място със площ от 602 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

873 1026/17.03.03.

гр.Исперих         

кв.96 парцел VІ       

гр.Исперих              

кв.96 парцел          

VІ-1781

Дворно място със площ от 669 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



874 1027/17.03.03г.

гр.Исперих         

кв.44 парцел І       

гр.Исперих              

кв.44 парцел І 

/околоблоково 

пространство/

Дворно място /околоблоково 

пространство ЖК"В.АПРИЛОВ"/ 

със площ от         10 266 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

875 1028/19.03.03г.

с.Тодорово                 

кв.3 парцел  ІІІ 

с.Тодорово      

кв.3 парцел ІІІ

Полумасивна сграда на един етаж 

/склад за съхранение на 

пестициди/ със застроена площ от 

108 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

876 1029/19.03.03г.

с.Йонково                  

кв.34 парцел ІІ 

с.Йонково   кв.34 

парцел         ІІ-454

Дворно място с площ от 819 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

877 1030/19.03.03г.

с.Йонково                  

кв.34 парцел ХV 

с.Йонково   кв.34 

парцел         ХV-

458

Дворно място с площ от 874 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

878 1031/19.03.03г.

с.Йонково                  

кв.34 парцел ХІІ 

с.Йонково   кв.34 

парцел         ХІІ-

463

Дворно място с площ от 974 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

879 1032/19.03.03г.

с.Йонково                  

кв.34 парцел ІІІ 

с.Йонково   кв.34 

парцел         ІІІ-

453

Дворно място с площ от 1 022 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

880 1033/19.03.03г.

с.Йонково                  

кв.73 парцел ІІІ 

с.Йонково   кв.73 

парцел         ІІІ-

712

Дворно място с площ от 862 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

881 1034/19.03.03г.

с.Йонково                  

кв.39 парцел І 

с.Йонково   кв.39 

парцел         І-

379,380

Дворно място с площ от 4 994 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

882 1035/20.03.03г.

с.Подайва              

кв.64 парцел VІ 

с.Подайва кв.64 

парцел VІ-540

Дворно място с площ от 987 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

883 1044/24.03.03г

с.Тодорово             

кв.40 парцел І 

с.Тодорово        

кв.40 парцел         

І-112

Дворно място с площ от 923 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



884 1045/24.03.03г.

с.Тодорово             

кв.40 парцел ІІ 

с.Тодорово        

кв.40 парцел         

ІІ-113

Дворно място с площ от 954 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

885 1046/24.03.03г

с.Тодорово             

кв.31 парцел ХІ 

с.Тодорово        

кв.31 парцел         

ХІ-264

Дворно място с площ от 1 244 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

886 1047/24.03.03г

с.Тодорово             

кв.31 парцел Х 

с.Тодорово        

кв.31 парцел         

Х-264

Част  от дворно място с площ на 

парцела 988 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

887 1048/24.03.03г.

с.Тодорово             

кв.31 парцел ІХ 

с.Тодорово        

кв.31 парцел         

ІХ-263

Част  от дворно място с площ на 

парцела 925 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

888 1106/01.04.03г

с.Йонково                  

кв.77 парцел І 

с.Йонково   кв.77 

парцел        І-846

Полумасивна сграда със засторена 

площ 205 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

889 1110/02.04.03г

с.Йонково                  

кв.12 парцел ІV 

с.Йонково   кв.12 

парцел        ІV-

173

Част от дворно място с площ          

1 071 кв.м с обща площ на 

парцела           3 161 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

890 1111/02.04.03г

с.Йонково                  

кв.12 парцел І 

с.Йонково   кв.12 

парцел        І-166

56,46% ид.части от масивна 

двуетажна сграда или          332.88 

кв.м РЗП/част от приземен  и 

първи етаж/ със застроена площ 

на сградата  589.56 кв.м                  

и дворно място от 1 452 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

891 1112/02.04.03г

с.Йонково                  

кв.73 парцел І 

с.Йонково   кв.73 

парцел        І- 710 

АВТОСПИРКА

Масивна едноетажна сграда 

АВТОСПИРКА СЪС 

СЛАДКАРНИЦА със застроена 

площ 158.00 кв.м и дворно място 

от           4 320 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

892 1115/02.04.03г

с.Йонково                  

кв.21парцел VІ 

с.Йонково   кв.21 

парцел        VІ- 

344 

Дворно място с площ 1 182 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

893 1118/02.04.03г

с.Йонково                  

кв.66 парцел ІІ 

с.Йонково   кв.66 

парцел        ІІ- 722 

Дворно място с площ 766 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



894 1119/02.04.03г

с.Йонково                  

кв.14 парцел ІХ 

с.Йонково   кв.14 

парцел        ІХ- 64

Дворно място с площ 641 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5791/15.08.2014г.

895 1120/02.04.03г

с.Йонково                  

кв.47 парцел І 

с.Йонково   кв.47 

парцел        І- 472

Дворно място с площ 1 154 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

896 1121/14.04.03г

с.Лудогорци 

кв.19 парцел V 

с.Лудогорци      

кв.19 парцел            

V -236

Част от дворно място с площ              

65 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

897 1122/14.04.03г

с.Лудогорци 

кв.36 парцел ІІ 

с.Лудогорци      

кв.36 парцел            

ІІ-375

Незастроено дворно място с площ 

1 425 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

898 1123/14.04.03г

с.Лудогорци 

кв.17 пл.№217 

с.Лудогорци      

кв.17 пл.№217

Част от дворно място с площ          

110 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

899 1124/14.04.03г

с.Лудогорци 

кв.16 пл.№228 

с.Лудогорци      

кв.16 пл.№228

Част от дворно място с площ          

270 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

900 1125/14.04.03г

с.Лудогорци 

кв.16а парцел VІ 

с.Лудогорци      

кв.16а парцел           

VІ-226

Жилищна сграда,стопанска сграда 

и дворно място с площ                

410 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

901 1126/14.04.03г

с.Лудогорци 

кв.16 пл.№227 

с.Лудогорци      

кв.16 пл.№227

Дворно място с площ 810 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

902 1127/15.04.03г

с.Лудогорци 

кв.66 парцел ІІІ 

с.Лудогорци 

кв.66 парцел            

ІІІ-10   

1/2 идеални части от дворно място 

с обща площ             1 290 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

903 1128/15.04.03г

с.Лудогорци 

кв.65 парцел ХІІ 

с.Лудогорци 

кв.65 парцел            

ХІІ-11   

1/2 идеални части от дворно място 

с обща площ             1 152 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



904 1129/15.04.03г

с.Лудогорци 

кв.65 парцел ІІІ 

с.Лудогорци 

кв.65 парцел            

ІІІ-8   

1/2 идеални части от сграда със 

застроена площ         64 кв.м                          

1/2 идеални части  от пристройка 

със застроена площ             44 кв.м 

и             1/2 идеални части  от 

дворно място с площ 1044 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

905 1130/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.38 парцел ІІ 

гр.Исперих                  

кв.38 парцел ІІ

Дворно място /околоблоково 

пространство ЖК"В.АПРИЛОВ"/ 

със площ от         15 222 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

906 1131/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХХІ              

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХХІ-1378

Дворно място с площ 671 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

907 1132/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел ХХ             

гр.Исперих                  

кв.140 парцел ХХ-

1379

Дворно място с площ 631 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

908 1133/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХІХ             

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХІХ-1380

Дворно място с площ 649 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

909 1134/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХVІІІ            

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХVІІІ-1381

Дворно място с площ 692 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

910 1135/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХХІІ           

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХХІІ-1382

Дворно място с площ 647 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

911 1136/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХХІІІ           

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХХІІІ-1383

Дворно място с площ 629 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



912 1137/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХVІІ           

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХVІІ-1384

Дворно място с площ 679 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

913 1138/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХVІ          

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХVІ-1385

Дворно място с площ 631 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

914 1139/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХХІV         

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХХІV-1386

Дворно място с площ 633 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

915 1140/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХХV         

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХХV-1387

Дворно място с площ 626 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

916 1141/01.07.3г

гр.Исперих            

кв.140 парцел ХV         

гр.Исперих                  

кв.140 парцел ХV-

1388

Дворно място с площ 639 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

917 1142/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХІV         

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХІV-1389

Дворно място с площ 630 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

918 1143/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХХVІ         

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХХVІ-1390

Дворно място с площ 633 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

919 1144/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХХVІІ         

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХХVІІ-1391

Дворно място с площ 610 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



920 1145/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХІІІ         

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХІІІ-1392

Дворно място с площ 605 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

921 1146/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел ХІІ        

гр.Исперих                  

кв.140 парцел ХІІ-

1393

Дворно място с площ 659 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

922 1147/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХХVІІІ       

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХХVІІІ-1394

Дворно място с площ 632 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

923 1148/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел ХІ       

гр.Исперих                  

кв.140 парцел ХІ-

1396

Дворно място с площ 648 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

924 1149/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХХХ       

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХХХ-1398

Дворно място с площ 638 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

925 1150/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХХХІ       

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХХХІ-1399

Дворно място с площ 629 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

926 1151/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел ІХ      

гр.Исперих                  

кв.140 парцел ІХ-

1400

Дворно място с площ 771 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

927 1152/01.07.03г

гр.Исперих            

кв.140 парцел 

ХХХІІ      

гр.Исперих                  

кв.140 парцел 

ХХХІІ-1402

Дворно място с площ 626 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

928 1153/01.07.03г

с.Тодорово          

кв.15 пл.№ 94 

с.Тодорово                  

кв 15,пл.№94

Дворно място с площ 1 222 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



929 1154/01.07.03г

с.Тодорово          

кв.9 парцел VІІІ 

с.Тодорово                  

кв 9,парцел        

VІІІ-58

Дворно място с площ 1 088 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

930 1155/01.07.03г

с.Тодорово          

кв.15 пл №367  

с.Тодорово                  

кв 15,пл №367

Дворно място с площ 2 585 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

931 1156/01.07.03г

с.Тодорово          

кв.12 парцел І  

с.Тодорово                  

кв 12,парцел          

І -388

Част от дворно място с площ          

844 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

932 1157/01.07.03г

с.Тодорово          

кв.1 парцел VІ  

с.Тодорово                  

кв 1,парцел          

VІ -5

Дворно място с площ 1 143 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

933 1160/04.07.03г

с.Тодорово          

кв.6 парцел VІІІ  

с.Тодорово                  

кв 6,парцел          

VІІІ -34

Дворно място с площ 676 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

934 1161/04.07.03г

с.Подайва           

кв.22 парцел VІІ 

с.Подайва кв.22 

парцел VІІ-158

Дворно място с площ 1 209 м2 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

935 1162/04.07.03г

с.Подайва           

кв.1 парцел VІІ 

с.Подайва кв.1 

парцел VІІ-182

Дворно място с площ 987 м2 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

936 1163/11.07.03г

с.Йонково имот с 

№000119 

с.Йонково в 

местността                  

"КУМИНЛЯР"

Терен със селищен характер с 

площ на имота 2.376 дка 

Едноетажна сграда/ВИЛА/ със 

застроена площ 58.46 кв.м 

стопонски постройки с площ 9.37 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

937 1167/11.07.03г

с.Лудогорци 

кв.18 парцел           

ІІ-233 ГАРАЖИ

Гаражи със застроена площ 48.22 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

938 1170/11.07.03г

с.Лудогорци 

кв.57 парцел ІІ 

с.Лудогорци 

кв.57 парцел ІІ-

ЗДРАВЕН ДОМ

Масивна двуетажна  сграда 

ЗДРАВЕН ДОМ със застроена  

площ 144 кв.м и дворно място от                 

5 055 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



939 1174/14.07.03г

с.Исперих имот с 

номер 000039 

гр.Исперих  имот 

с номер 000039 

ПРОИЗВ.       

ТЕРЕН

Имот с номер 000039  в 

землището на гр.Исперих   

ПРОИЗВОДСТ-ВЕН ТЕРЕН с 

площ 229.436 дка

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

940 1175/14.07.03г

с.Исперих имот с 

номер 000051 

гр.Исперих  имот 

с номер 000051 

ПРОИЗВ.       

ТЕРЕН

Имот с номер 000051  в 

землището на гр.Исперих   

ПРОИЗВОДСТ-ВЕН ТЕРЕН с 

площ 23,95 дка

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

941 1176/16.07.03г.

с.Лудогорци  

кв.34,парцелVІІ 

с.Лудогорци 

кв.34,парцел   VІІ-

277 

Д ворно място с площ 1 909 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

942 1178/16.07.03г.

с.Ст.селище    

кв.101,парцел 

ХІІІ               

с.Ст.селище  

кв101,парцел ХІІІ-

89

Сграда /бившо турско училище/ 

със застроена площ 128 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

943 1181/16.07.03г

с.Ст.селище на 

площад              

с.Ст.селище,на 

площад 

АВТОСПИРКА

Масивна сграда         

"АВТОСПИРКА" със застроена 

площ 69 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

944 1182/16.07.03г

с.Лудогорци,на 

площад 

с.Лудогорци,на 

площад 

АВТОСПИРКА

Масивна сграда        

"АВТОСПИРКА" със застроена 

площ 136 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

945 1183/16.07.03г.

с.Лудогорци  

кв.29,парцелVІ 

с.Лудогорци 

кв.29 ,парцел       

VІ-109

Дворно място с площ 360 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

946 1184/16.07.03г.

с.Лудогорци  

кв.20,парцел ХVІ 

с.Лудогорци 

кв.20 ,парцел   

ХVІ-242

Част от дворно място с площ            

170 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

947 1185/16.07.03г.

с.Лудогорци  

кв.34,парцел VІІІ           

с.Лудогорци 

кв.34 ,парцел VІІІ-

296

Част от дворно място с площ            

160 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



948 1186/16.07.03г.

с.Лудогорци  

кв.35,пл.№376            

с.Лудогорци 

кв.35 ,пл.№376 

Част от дворно място с площ            

865 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

949 1187/16.07.03г.

с.Лудогорци  

кв.36,пл.№375            

с.Лудогорци 

кв.36 ,пл.№375 

Дворно място с площ 595 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

950 1188/16.07.03г.

с.Лудогорци  

кв.20,парцел 

ХVІІІ            

с.Лудогорци 

кв.20 ,парцел 

ХVІІІ-276 

Част от дворно място с площ                

130 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

951 1189/17.07.03г.

гр.Исперих 

кв.190,парцел ІІ 

гр.Исперих  

кв.190,парцел              

ІІ-2691

Част от дворно място с площ                

64,52 кв.м и обща площ на 

парцела           1 224 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

952 1190/17.07.03г.

гр.Исперих 

кв.190,парцел ІІ 

гр.Исперих  

кв.190,парцел              

ІІ-428

Част от дворно място с площ                

127,73 кв.м и обща площ на 

парцела           1 224 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

953 1191/18.07.03г.

гр.Исперих             

кв 45,парцел 

ХVІІІ гр.Исперих  

кв.45,парцел     

ХVІІІ-427

Дворно място с площ 486 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

954 1192/18.07.03г.

с.Тодорово  

кв.44,парцел ІІІ 

с.Тодорово  

кв.44,парцел          

ІІІ-336

Част от дворно място с площ          

425 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

955 1193/18.07.03г.

с.Тодорово          

кв.44 пл.№340 

с.Тодорово кв.44, 

пл.№340

Дворно място с площ 859 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

956 1194/21.07.03г.

с.Йонково,кв.34 

парцел ХІІІ 

с.Йонково, кв.34 

парцел ХІІІ-460

Дворно място с площ 1 632 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

957 1195/21.07.03г.

с.Йонково,кв.9 

парцел ХVІІІ 

с.Йонково, кв 9 

парцел ХVІІІ-

общински

Дворно място с площ 936 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



958 1196/21.07.03г.

с.Йонково            

кв.74 парцел V 

с.Йонково, кв 74 

парцел V-769

Дворно място с площ 642 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

959 1197/21.07.03г.

с.Йонково            

кв.9 парцел ХV 

с.Йонково, кв 9 

парцел ХV-

общински

Дворно място с площ  1 192 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

960 1198/21.07.03г.

с.Йонково            

кв.1 парцел І 

с.Йонково, кв 1 

парцел І-82

Дворно място с площ  1 293 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

961 1199/21.07.03г.

с.Йонково            

кв.9 парцел Х 

с.Йонково           

кв 9 парцел Х-

общински

Дворно място с площ  977 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

962 1200/22.07.03г.

с.Йонково            

кв.9 парцел ХІ 

с.Йонково           

кв 9 парцел                   

ХІ-189

Дворно място с площ  976 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

963 1201/22.07.03г.

с.Йонково            

кв.82 парцел V 

с.Йонково           

кв 82 парцел                   

V-886

Дворно място с площ  948 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

964 1202/22.07.03г.

с.Йонково            

кв.82 парцел ІV 

с.Йонково           

кв 82 парцел                   

ІV-886

Дворно място с площ  651 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

965 1203/22.07.03г.

с.М.Поровец     

кв.24,парцел І 

с.М. Поровец 

кв.24,парцел            

І-264

Дворно място за парк с площ          

10 168 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

966 1204/22.07.03г.

с.М.Поровец     

кв.36,парцел І 

с.М. Поровец 

кв.36,парцел І

Дворно място                с площ                  

16 334.44 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

967 1208/24.07.03г.

с.Вазово,имот с 

номер 008042 

с.Вазово,имот 

№008042 

ОВОЩНА 

ГРАДИНА

Овощна градина с площ от 8,999 

дка ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



968 1209/24.07.03г.

с.Вазово,имот с 

номер 100027 

с.Вазово,имот 

№100027 НИВА

Нива с площ 29.019дка от които 

3.989 дка-трета категория  и                       

25.030 дка-пета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

969 1210/24.07.03г.

с.Вазово,имот с 

номер 009026 

с.Вазово,имот 

№009026 

ОВОЩНА 

ГРАДИНА

Овощна градина с площ от 29.371 

дка ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

970 1211/24.07.03г.

с.Вазово,имот с 

номер 009020 

с.Вазово,имот 

№009020 

ОВОЩНА 

ГРАДИНА

Овощна градина с площ 9.709 дка 

ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

971 1212/24.07.03г.

с.Вазово,имот с 

номер 009030 

с.Вазово,имот 

№009030 НИВА

Нива с площ 36.000 дка             

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

972 1213/24.07.03г.

с.Белинци имот с 

номер 028017 

с.Белинци,имот 

№028017 НИВА 

Нива с площ 40.000 дка             

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

973 1214/24.07.03г.

с.Делчево,имот с 

номер 029010 

с.Делчево,имот 

№029010 НИВА

Нива с площ 36.499 дка             

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

974 1215/24.07.03г.

с.Делчево,имот с 

номер 018033 

с.Делчево,имот 

№018033 НИВА

Нива с площ                       4.498 

дка             ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

975 1216/24.07.03г.

с.Делчево,имот с 

номер 011023 

с.Делчево,имот 

№011023 НИВА

Нива с площ                       9.000 

дка             ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

976 1217/24.07.03г.

с.Делчево,имот с 

номер 026074 

с.Делчево,имот 

№026074 НИВА

Нива с площ                       13.000 

дка             ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

977 1218/24.07.03г.

с.Делчево,имот с 

номер 026078 

с.Делчево,имот 

№026078 НИВА

Нива с площ                       7.001 

дка             ДЕСЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



978 1219/24.07.03г.

гр.Исперих,имот 

с номер 039011 

гр.Исперих,имот

№039011 НИВА

Нива с площ                       23.433 

дка             ВТОРА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

979 1220/24.07.03г.

гр.Исперих,имот 

с номер 032065 

гр.Исперих,имот

№032065 НИВА

Нива с площ                       5.242 

дка             ТРЕТА  КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

980 1221/24.07.03г.

гр.Исперих,имот 

с номер 018101 

гр.Исперих,имот 

№018101 НИВА

Нива с площ                       3.000 

дка             ТРЕТА  КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

981 1222/24.07.03г.

с.Райнино,имот с 

номер 015018 

с.Райнино,имот 

№015018 НИВА

Нива с площ                       8.313 

дка             ВТОРА  КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

982 1223/24.07.03г.

с.Райнино,имот с 

номер 008023 

с.Райнино,имот 

№008023 НИВА

Нива с площ                       10.004 

дка             ВТОРА  КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

983 1224/24.07.03г.

с.Райнино,имот с 

номер 003023 

с.Райнино,имот 

№003023 НИВА

Нива с площ                       5.480 

дка             ВТОРА  КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

984 1225/24.07.03г.

с.Райнино,имот с 

номер 001006 

с.Райнино,имот 

№001006 НИВА

Нива с площ                       26.209 

дка            ЧЕТВЪРТА  

КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

985 1226/24.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 020041 

с.Свещари,имот 

№020041 НИВА

Нива с площ                       12.999 

дка            ПЕТА  КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

986 1227/24.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 000160 

с.Свещари,имот 

№000160 НИВА

Нива с площ                       3.724 

дка            ПЕТА  КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



987 1228/25.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 020040 

с.Свещари,имот 

№020040 НИВА

Нива с площ                       1.724 

дка            ТРЕТА  КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

988 1229/25.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 018074 

с.Свещари,имот 

№018074 ЛОЗЕ

ЛОЗЕ с площ 12.015 дка                        

ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

989 1230/25.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 017006 

с.Свещари,имот 

№017006 НИВА

Нива с площ                       31.479 

дка            ПЕТА  КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

990 1231/25.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 015025 

с.Свещари,имот 

№015025 НИВА

Нива с площ                       6.400 

дка            ЧЕТВЪРТА   

КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

991 1232/25.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 015021 

с.Свещари,имот 

№015021 НИВА

Нива с площ                       9.619 

дка            ТРЕТА   КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

992 1233/25.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 015004 

с.Свещари,имот 

№015004 НИВА

Нива с площ                       10.159 

дка            ТРЕТА   КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

993 1234/25.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 013036 

с.Свещари,имот 

№013036 НИВА

Нива с площ                       4.020 

дка            ТРЕТА   КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

994 1235/25.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 007030 

с.Свещари,имот 

№007030 НИВА

Нива с площ                       1.005 

дка            ПЕТА   КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



995 1236/25.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 007029 

с.Свещари,имот 

№007029 НИВА

Нива с площ                       1.538 

дка            ПЕТА   КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

996 1237/25.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 007018 

с.Свещари,имот 

№007018 НИВА

Нива с площ                       5.690 

дка            ПЕТА   КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

997 1238/25.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 007003 

с.Свещари,имот 

№007003 НИВА

Нива с площ                       4.000 

дка            ПЕТА   КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

998 1239/25.07.03г.

с.Свещари,имот с 

номер 003002 

с.Свещари,имот 

№003002 НИВА

Нива с площ                      24.121 

дка            ПЕТА   КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

999 1240/25.07.03г.

с.Лъвино,имот с 

номер 024016 

с.Лъвино имот 

№024016 НИВА

Нива с площ                      25.199 

дка            ТРЕТА   КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1000 1241/25.07.03г.

с.Конево,имот с 

номер 006001 

с.Конево,имот 

№006001 НИВА

Нива с площ                      225.481 

дка            ЧЕТВЪРТА    

КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1001 1242/25.07.03г.

с.Конево,имот с 

номер 057014 

с.Конево,имот 

№057014 НИВА

Нива с площ                      5.499 дка            

ЧЕТВЪРТА    КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1002 1243/25.07.03г.

с.Къпиновци  

имот  №011001 

с.Къпиновци 

имот №011001 

НИВА

Нива с площ                      51.998 

дка            ТРЕТА    КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1003 1244/25.07.03г.

с.Печеница  имот 

№ 025067 

с.Печеница имот 

№025067 НИВА 

Нива с площ                      15.532 

дка            ТРЕТА    КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1004 1245/25.07.03г.

с.Китанчево  

имот №025010 

с.Китанчево  

имот №025010 

НИВА

Нива с площ                      16.847 

дка            ТРЕТА    КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1005 1246/25.07.03г.

с.М.Поровец 

имот № 037015 

с.М. Поровец 

имот №037015 

НИВА

Нива с площ                      6.693 дка            

ТРЕТА    КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1006 1247/25.07.03г.

с.М.Поровец 

имот № 103006 

с.М. Поровец 

имот №103006 

НИВА

Нива с площ                      4.150 дка            

ВТОРА     КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1007 1248/25.07.03г.

с.М.Поровец 

имот № 034008 

с.М. Поровец 

имот №034008 

НИВА

Нива с площ                      19.647 

дка            ТРЕТА    КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1008 1249/28.07.03г.

с.Я. Груево         

имот №012003 

с.Я. Груево   имот 

№012003  НИВА

Нива с площ                      12.625 

дка            ЧЕТВЪРТА    

КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1009 1250/28.07.03г.

с.Я. Груево         

имот №029002 

с.Я. Груево   имот 

№029002  НИВА

Нива с площ                      11.494 

дка            ЧЕТВЪРТА    

КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1010 1251/28.07.03г.

с.Я. Груево         

имот №003001 

с.Я. Груево   имот 

№003001  

ОВОЩНА 

ГРАДИНА

Овощна градина  с площ 60.344 

дка ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1011 1252/28.07.03г.

с.Подайва              

имот №053013 

с.Подайва            

имот №053013 

НИВА

Нива с площ                      14.001 

дка            ТРЕТА    КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5388/11.03.2013г.

1012 1253/28.07.03г.

с.Подайва              

имот №053014 

с.Подайва            

имот №053014 

НИВА

Нива с площ                      1.999 дка            

ТРЕТА    КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1013 1254/28.07.03г.

с.Подайва              

имот №053015 

с.Подайва            

имот №053015 

НИВА

Нива с площ                      2.300 дка            

ТРЕТА    КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1014 1257/31.07.03г.

Йонково                     

в горски фонд 

с.Йонково           

АВТОСПИРКА

Масивна едноетажна сграда 

АЗТОСПИРКА със застроена 

площ 80.00 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
АОС№ 5033/27.12.2011г.и          

№ 1257/31.07.2003г.

1015 1258/31.07.03г.

с.Райнино                  

кв 16,парцел VІІ 

с.Райнино           

кв.16 парцел          

VІІ-16

Дворно място с площ 1 620 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1016 1259/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 000091                   

с.Г.Поровец  

имот №000091 

ПАСИЩЕ,МЕРА

Пасище,мера с площ 16.015 дка 

ЧЕТВЪРТА  КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1017 1260/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 000100                   

с.Г.Поровец  

имот №000100 

НИВА

НИВА с площ              9.099 дка 

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1018 1261/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 017009                  

с.Г.Поровец  

имот №017009 

НИВА

НИВА с площ              17.744 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1019 1262/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 000097                  

с.Г.Поровец  

имот №000097 

ЗАТРЕВЕНА  

НИВА

ЗАТРЕВЕНА НИВА с площ 4.331 

дка ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1020 1263/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 013028                  

с.Г.Поровец  

имот №013028 

НИВА

НИВА с площ              2.397 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1021 1264/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 017005                  

с.Г.Поровец  

имот №017005 

НИВА

НИВА с площ              1.399 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1022 1265/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 019035                  

с.Г.Поровец  

имот №019035 

НИВА

НИВА с площ              3.748 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1023 1266/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 019037                  

с.Г.Поровец  

имот №019037 

НИВА

НИВА с площ              1.602 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1024 1267/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 023001                  

с.Г.Поровец  

имот №023001 

НИВА

НИВА с площ              2.139 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1025 1268/01.08.03г

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 025019                  

с.Г.Поровец  

имот №025019 

НИВА

НИВА с площ              0.992 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1026 1269/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 027063                 

с.Г.Поровец  

имот №027063 

НИВА

НИВА с площ              5.640 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1027 1270/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 028069                 

с.Г.Поровец  

имот №028069 

НИВА

НИВА с площ              6.027 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1028 1271/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 035048                 

с.Г.Поровец  

имот №035048 

НИВА

НИВА с площ              2.020 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1029 1272/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 037044                 

с.Г.Поровец  

имот №037044 

НИВА

НИВА с площ              4.904 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1030 1273/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 038033                 

с.Г.Поровец  

имот №038033 

НИВА

НИВА с площ              4.343 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1031 1274/01.08.03г

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 038040                

с.Г.Поровец  

имот №038040 

НИВА

НИВА с площ              3.002 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1032 1275/01.08.03г.

с.Г. Поровец 

имот                            

с № 039029                

с.Г.Поровец  

имот №039029 

НИВА

НИВА с площ              1.917дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1033 1276/01.08.03г.

с.Лудогорци    

имот  №009040 

с.Лудогорци   

имот  №009040

НИВА с площ              68.534 дка           

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1034 1278/18.09.03г.

гр.Исперих  

парцел І,кв.195 

гр.Исперих 

парцел І кв. 195 

ЗЕЛЕНИ 

ПЛОЩИ

Зелени площи за обществено  

ползване с площ 303 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1035 1279/24.09.03г.

с.Свещари парцел 

VІ,кв.52 

с.Свещари,кв.52,

парцел VІ-205

Масивна едноетажна сграда със 

застроена площ 50 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1036 1280/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел ХVІІ             

гр.Исперих  

кв.139 парцел 

ХVІІ-1347

Дворно място с площ 786 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1037 1281/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел ХVІ             

гр.Исперих  

кв.139 парцел 

ХVІ-1351

Дворно място с площ 747 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1038 1282/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел ХХVІІ             

гр.Исперих  

кв.139 парцел 

ХХVІІ-1358

Дворно място с площ 753 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1039 1283/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел ХХІІ             

гр.Исперих  

кв.139 парцел 

ХХІІ-1349

Дворно място с площ 735 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1040 1284/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел ХХІ             

гр.Исперих  

кв.139 парцел 

ХХІ-1348

Дворно място с площ 702 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1041 1285/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел ХХ            

гр.Исперих  

кв.139 парцел ХХ-

1343 и 1344

Дворно място с площ 842 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1042 1286/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел ХІХ            

гр.Исперих  

кв.139 парцел 

ХІХ-1345

Дворно място с площ 564 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1043 1287/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел ХVІІІ           

гр.Исперих  

кв.139 парцел 

ХVІІІ-1346

Дворно място с площ 582 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1044 1288/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел V          

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел V-1372

Дворно място с площ 718 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1045 1289/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел ХХХІІІ         

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел ХХХІІІ-

1370

Дворно място с площ 740 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1046 1290/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел VІ         

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел VІ-1371

Дворно място с площ 766 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1047 1291/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел VІІ         

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел VІІ-1368

Дворно място с площ 711 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1048 1292/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел ХХХІ        

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел ХХХІ-

1366

Дворно място с площ 727 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1049 1293/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел  ІХ        

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел ІХ-1364

Дворно място с площ 778 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1050 1294/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел  ХХХ        

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел ХХХ-1365

Дворно място с площ 774 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1051 1295/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел  Х      

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел Х-1363

Дворно място с площ 721 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1052 1296/10.11.03г

гр.Исперих   

кв.139          

парцел  ХХVІІІ      

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел ХХVІІІ-

1530

Дворно място с площ 762 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1053 1297/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел  ХХІV    

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел ХХІV-

1353

Дворно място с площ 772 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1054 1298/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел  ХІІ    

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел ХІІ-1359

Дворно място с площ 734 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1055 1299/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел  ХІІІ    

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел ХІІІ-1356

Дворно място с площ 733 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1056 1300/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел  ХІІІ    

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел ХІІІ-1356

Дворно място с площ 715 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1057 1301/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел  ХІV    

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел ХІV-1355

Дворно място с площ 737 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1058 1302/10.11.03г.

гр.Исперих   

кв.139          

парцел  ХХІІІ    

гр.Исперих  

кв.139                  

парцел ХХІІІ-

1350

Дворно място с площ 736 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1059 1303/13.11.03г.

с.М.Поровец  

кв.7,парцелVІ 

с.М.Поровец  кв.7 

парцел             VІ-

251

Дворно място с площ 800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1060 1304/13.11.03г.

с.М.Поровец  

кв.6,парцел І 

с.М.Поровец  кв.6 

парцел             І-

240

Дворно място с площ 771 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1061 1305/13.11.03г.

с.М.Поровец  

кв.6,парцел V 

с.М.Поровец  кв.6 

парцел             V-

241

Дворно място с площ 1 053 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1062 1306/13.11.03г.

с.М.Поровец  

кв.6,парцел ІХ 

с.М.Поровец  кв.6 

парцел             ІХ-

243

Дворно място с площ 1 280 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1063 1307/13.11.03г.

с.М.Поровец  

кв.2,парцел ІІІ 

с.М.Поровец  кв.2 

парцел             ІІІ-

8

Дворно място с площ 849 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1064 1308/13.11.03г.

с.М.Поровец  

кв.7,парцел Х 

с.М.Поровец  кв.7 

парцел             Х-

общински

Дворно място с площ 1 000 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1065 1309/13.11.03г.

с.М.Поровец            

кв 6,парцел ІІІ 

с.М.Поровец  кв.6 

парцел             ІІІ-

240

Дворно място с площ 613 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1066 1310/13.11.03г.

с.М.Поровец            

кв 5,парцел І 

с.М.Поровец  кв.5 

парцел             І-

247

Дворно място с площ 798 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1067 1311/13.11.03г.

с.М.Поровец            

кв 46,парцел ХV 

с.М.Поровец  

кв.46 парцел             

ХV-57

Дворно място с площ 1 050 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1068 1312/13.11.03г.

с.Подайва,кв.73 

парцел ІІІ               

с.Подайва кв.73 

парцел ІІІ-65

Дворно място с площ 1 462 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1069 1313/13.11.03г.

с.М.Поровец            

кв 47,парцел V 

с.М.Поровец  

кв.47 парцел             

V-530

Дворно място с площ 1 458 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1070 1314/13.11.03г.

с.Подайва,кв.34 

парцел І              

с.Подайва кв.34 

парцел І

38.21% идеални части от 

търговска  сграда с площ на 

сградата  286 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1071 1315/26.11.03г.

с.Подайва,имот с 

номер 001001 

с.Подайва,имот с 

номер 001001 

НИВА

НИВА с площ 473.522 дка            

ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1072 1316/26.11.03г.

с.Лъвино,имот               

с номер 014001 

с.Лъвино имот   с 

номер 014001 

НИВА

НИВА с площ 315.115 дка            

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1373 1317/26.11.03г.

с.Бърдоква,имот с 

номер 000036 

с.Бърдоква,имот с 

номер 000036 

НИВА

НИВА с площ 200.205 дка            

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1374 1318/26.11.03г.

с.Лудогорци   

имот с номер 

010001 

с.Лудогорци     

имот с номер 

010001 НИВА

НИВА с площ  50.916 дка            

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1375 1319/02.12.03г.

с.Делчево,имот с 

номер 000062 

с.Делчево,имот с 

номер 000062  

ПАСИЩЕ,МЕРА

ПАСИЩЕ,МЕРА             с площ 

31.200 дка ТРЕТА  КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1376 1320/10.12.03г.

с.Райнино               

кв.16 парцел VІ 

с.Райнино кв.16 

парцел VІ-16 

Дворно място с площ -1425 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1377 1321/10.12.03г.

с.Райнино               

кв.20 поземлен 

имот ІІ с.Райнино               

кв.20 поземлен 

имот ІІ-109

Дворно място с площ -1155 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1378 1322/10.12.03г.

с.Райнино               

кв.16 поземлен 

имот ІХ-13 

с.Райнино               

кв.16 поземлен 

имот ІХ-13

Дворно място с площ -780 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1379 1323/10.12.03г.

с.Райнино               

кв.16 поземлен 

имот ІІ-14 

с.Райнино               

кв.16 поземлен 

имот ІІ-14

Дворно място с площ -1255 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1380 1324/10.12.03г.

с.Райнино               

кв.16 поземлен 

имот VІІІ-13 

с.Райнино               

кв.16 поземлен 

имот VІІІ-13

Дворно място с площ -760 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1381 1325/10.12.03г.

с.Райнино               

кв.16 поземлен 

имот І-13 

с.Райнино               

кв.16 поземлен 

имот І-13

Дворно място с площ -720 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1382 1326/10.12.03г.

с.Райнино               

кв.16 поземлен 

имот ІV-15 

с.Райнино               

кв.16 поземлен 

имот ІV-15

Дворно място с площ -1120 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1383 1327/10.12.03г.

с.Райнино               

кв.23 поземлен 

имот Х-167 

с.Райнино               

кв.23 поземлен 

имот Х-167

Дворно място с площ -1890 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1384 1328/10.12.03г.

с.Райнино               

кв.23 поземлен 

имот ІХ-167 

с.Райнино               

кв.23 поземлен 

имот ІХ-167

Дворно място с площ -1930 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1385 1329/10.12.03г.

с.Райнино               

кв.21 поземлен 

имот V-105 

с.Райнино               

кв.21 поземлен 

имот V-105

Дворно място с площ -1365 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1386 1330/10.12.03г.

с.Райнино               

кв.41 поземлен 

имот ХІІ-298 

с.Райнино               

кв.41 поземлен 

имот ХІІ-298

Дворно място с площ -1315 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1387 1331/10.12.03г.

с.Бърдоква     кв.9 

поземлен имот VІ-

146 с.Бърдоква        

кв.9 поземлен 

имот VІ-146

1/5 ид.ч от дворно място с площ             

1855 кв.м                       1/5 ид.ч от 

паянтова сграда  със ЗП -145 кв.м 

1/5 ид.ч от паянтова пристройка 

със ЗП-44 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1388 1332/10.12.03г.

с.Бърдоква     

кв.22 поземлен 

имот ХІV-77 

с.Бърдоква        

кв.22 поземлен 

имот ХІV-77

Дворно място с площ -1850 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5787/18.08.2014г.

1389 1333/10.12.03г.

с.Бърдоква     кв.3 

поземлен имот ХІ-

158 с.Бърдоква        

кв.3 поземлен 

имот ХІ-158

Дворно място с площ  2780 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1390 1334/10.12.03г.

с.Бърдоква     

кв.12 поземлен 

имот І с.Бърдоква        

кв.12 поземлен 

имот І

Дворно място с площ  530 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1391 1335/23.12.03г.

с.Райнино кв.8 

поземлен имот ІХ 

с.Райнино кв.8 

поземлен имот ІХ-

11

Дворно място с площ  1,500 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1392 1336/23.12.03г.

с.Райнино                 

кв.16 поземлен 

имот V                    

с.Райнино кв.16 

поземлен имот V--

15

Дворно място с площ  1 190 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1393 1337/23.12.03г.

с.Райнино                 

кв.16 поземлен 

имот ІІІ                   

с.Райнино кв.16 

поземлен имот ІІІ-

-14

Дворно място с площ  1 230 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1394 1338/23.12.03г.

с.Райнино                 

кв.5 поземлен 

имот ХХІІ                   

с.Райнино кв.5 

поземлен имот 

ХХІІ--83

Дворно място с площ  940 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1395 1339/30.12.03г.

с.Райнино                 

кв.34 поземлен 

имот VІІ                   

с.Райнино кв.34 

поземлен имот 

VІІ--203

Дворно място с площ  1 175 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1396 1341/08.01.04г.

гр.Исперих                

кв.14 парцел ІХ 

гр.Исперих             

кв. 14 парцел ІХ 

Дворно място с площ  697.83 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1397 1342/08.01.04г.

гр.Исперих                

кв.14 парцел        

ХV-2453             

гр.Исперих             

кв. 14 парцел ХV-

2453 

Дворно място с площ  619.41 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1398 1343/08.01.04г.

гр.Исперих                

кв.14 парцел        

ХVІІІ-2450             

гр.Исперих             

кв. 14 парцел 

ХVІІІ-2450 

Дворно място с площ  856.43 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1399 1344/08.01.04г.

гр.Исперих                

кв.14 парцел        

VІІІ-2460             

гр.Исперих             

кв. 14 парцел VІІІ-

2460 

Дворно място с площ  1503.25 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1400 1345/08.01.04г.

гр.Исперих                

кв.14 парцел        

VІІ-2461            

гр.Исперих             

кв. 14 парцел VІІ-

2461 

Дворно място с площ  1003.32 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1401 1346/08.01.04г.

гр.Исперих                

кв.14 парцел        

ХІХ-2449            

гр.Исперих             

кв. 14 парцел ХІХ-

2449

Дворно място с площ  1053.70 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1402 1347/08.01.04г.

гр.Исперих                

кв.14 парцел        

VІ-2462            

гр.Исперих             

кв. 14 парцел          

VІ-2462

Дворно място с площ  1034.71 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1403 1348/08.01.04г.

гр.Исперих                

кв.14 парцел        

ІІІ-2465            

гр.Исперих             

кв. 14 парцел          

ІІІ-2465

Дворно място с площ  1981.38 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1404 1350/13.01.04г.

с.Печеница  имот 

№ 025071 

с.Печеница имот 

№025071 НИВА 

НИВА с площ 5.365 дка          

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1405 1351/13.01.04г.

с.Печеница  имот 

№ 024025 

с.Печеница имот 

№024025 НИВА 

НИВА с площ 6.035 дка          

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1406 1352/13.01.04г.

с.Печеница  имот 

№ 024016 

с.Печеница имот 

№024016 НИВА 

НИВА с площ 14.999 дка          

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1407 1353/14.01.04г.

с.Лъвино кв.19 

имот пл.№311 

с.Лъвино кв.19 

имот пл.№311

Дворно място с площ -3366 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1408 1354/15.01.04г.

с.Свещари кв.17 

парцел ХІ-11 

с.Свещари кв.17 

парцел ХІ-11

1/5ид.ч от жилищна  сграда  със 

ЗП 88 кв.м           1/5  ид.ч от 

пристройка  със ЗП 5 кв.м                         

1/5 ид.ч от дворно място   с площ             

535 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1409 1355/15.01.04г.

с.Райнино             

кв.9 парцел І-36 

с.Райнино кв.9 

парцел І-36

Незастроено дворно място с площ 

935 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1410 1356/15.01.04г.

с.Райнино             

кв.11 парцел 

ХХІІІ-98 

с.Райнино кв.11 

парцел ХХІІІ-98

Незастроено дворно място с площ 

480 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1411 1357/15.01.04г.

с.Райнино             

кв.31 парцел            

Х-341 с.Райнино 

кв.31 парцел Х-

341

Незастроено дворно място с площ 

1305 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1412 1358/15.01.04г.

с.Райнино             

кв.11 парцел            

ХV-98 с.Райнино 

кв.11 парцел ХV-

98

Незастроено дворно място с площ 

520 кв.м от тях 410 кв.м -

общинско място

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1413 1359/15.01.04г.

с.Райнино             

кв.20 парцел            

Х-108 с.Райнино 

кв.20 парцел Х-

108

Незастроено дворно място с площ 

810 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1414 1360/15.01.04г.

с.Райнино             

кв.7 парцел            

VІ-40                   

с.Райнино кв.7 

парцел VІ-40

Незастроено дворно място с площ  

1420 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1415 1361/15.01.04г.

с.Делчево кв 11 

парцел ІІІ 

с.Делчево кв.11 

парцел ІІІ 

Незастроено дворно място с площ  

1350 кв.м     от които 1000 кв.м 

общинско място

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1416 1362/15.01.04г.

с.Делчево кв 11 

парцел Х 

с.Делчево 

ул."Лудогорие"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място отредено 

за ЧИТАЛИЩЕ И ГРАДИНА с 

площ 2980 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Нов АОС № 4919/08.06.2011г.

1417 1363/15.01.04г.

с.Делчево             

кв 10 парцел VІ 

с.Делчево            

кв.10 парцел VІ

Незастроено дворно място с площ  

1700 кв.м    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1418 1364/15.01.04г.

с.Старо селище 

кв.89 парцел VІІ 

с.Старо селище 

кв.89 парцел VІІ 

Незастроено дворно място с площ  

1730 кв.м    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1419 1365/16.01.04г.

с.Старо селище 

кв.111 парцел І 

с.Старо селище 

кв.111 парцел І 

Незастроено дворно място с площ  

520 кв.м    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1420 1366/16.01.04г.

с.Старо селище 

кв.89 парцел        

ІХ-73              

с.Старо селище 

кв.89 парцел         

ІХ-73 

Незастроено дворно място с площ  

1220 кв.м    от които 500 кв.м 

общинско място

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1421 1367/16.01.04г.

с.Старо селище 

кв.109 парцел ІІІ              

с.Старо селище 

кв.109 парцел ІІІ 

Незастроено дворно място с площ  

1170 кв.м    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1422 1368/16.01.04г.

с.Старо селище 

кв.111 парцел ІІІ              

с.Старо селище 

кв.111 парцел ІІІ 

Незастроено дворно място с площ  

650 кв.м    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1423 1369/16.01.04г.

с.Свещари кв.56 

парцел VІ-324 

с.Свещари кв.56 

парцел VІ-324 

1/6 жилищна сграда със ЗП        53 

кв.м                            1/6 от дворно 

място  с площ          1325 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1424 1370/28.01.04г.

с.Подайва кв.8 

п.и І-118 

с.Подайва кв.8 

парцел І-118 

25.50% от фурна при ЗП 222 кв.м 

дворно място  с площ 2834 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1425 1371/28.01.04г.

с.Подайва  кв.53 

п.и VІІ-564                

с.Подайва кв.53 

парцел VІІ-564 

Дворно място с площ  857 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1426 1372/28.01.04г.

с.Подайва           

кв.15 п.и ІІІ-255                

с.Подайва кв.15 

парцел ІІІ-255 

Дворно място с площ  872 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1427 1373/28.01.04г.

с.Подайва           

кв.64 п.и ІV-540                

с.Подайва кв.64 

парцел ІV-540 

Дворно място с площ  1456 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1428 1374/28.01.04г.

с.Подайва           

кв.64 п.и Х-597                

с.Подайва кв.64 

парцел Х-597 

Дворно място с площ  654 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1429 1375/28.01.04г.

с.Подайва           

кв.2 п.и ІІ-178                

с.Подайва кв.2 

парцел ІІ-178

Дворно място с площ  849 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1430 1376/28.01.04г.

с.Подайва           

кв.31п.и ХV-443                

с.Подайва кв.31 

парцел ХV-443

Масивна двуетажна сграда и лятна 

кухня със ЗП 140 кв.м дворно 

място с площ -         876 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1431 1377/25.02.04г.

с.Лудогорци 

кв.74 парцел І 

с.Лудогорци             

кв. 74 парцел І

Силажна  яма състояща  се от една 

клетка  изградена  от 

железобетонни  ж.п  траверси 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1432 1378/25.02.04г.

с.Лудогорци 

кв.74 парцел ІІ 

с.Лудогорци             

кв. 74 парцел ІІ 

по плана на 

стопански двор 

с.Лудогорци 

Силажна  яма състояща  се от една 

клетка  изградена  от 

железобетонни  панели 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1433 1379/25.02.04г.

с.Лудогорци 

кв.74 парцел ІІІ 

с.Лудогорци             

кв. 74 парцел ІІІ 

по плана на 

стопански двор 

с.Лудогорци 

Силажна  яма състояща  се от една 

клетка  изградена  от 

железобетонни  панели 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1434 1380/25.02.04г.

с.Лудогорци 

кв.75 парцел ІІ 

с.Лудогорци             

кв. 75 парцел ІІ 

по плана на 

стопански двор 

с.Лудогорци 

Масивна тухлена постройка  със 

стоманобетонна  плоча застроена 

площ -24.40 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1435 1381/25.02.04г.

с.Г. Поровец 

кв.85 парцел ІІІ 

с.Г. Поровец 

кв.85 парцел ІІІ 

по плана  на 

стопански двор  

с.Г. Поровец 

Силажна яма от две клетки  

изградени от железобетонни  

панели

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1436 1382/25.02.04г.

с.Г. Поровец 

кв.85 парцел ІІ 

с.Г. Поровец 

кв.85 парцел ІІ по 

плана  на 

стопански двор  

с.Г. Поровец 

Силажна яма              от три 

клетки  изградени от 

железобетонни  ж.п траверси

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1437 1383/25.02.04г.

с.Лудогорци 

кв.75 парцел ІІІ 

с.Лудогорци             

кв. 75 парцел ІІІ 

по плана на 

стопански двор 

с.Лудогорци 

Навес за тютюн

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1438 1384/01.03.04г.

гр.Исперих           

кв.32 парцел ІІ гр. 

Исперих  кв.32 

парцел ІІ

Зелени площи за Комплексно  

обществено  обслужване с площ -

459.66 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1439 1385/01.03.04г.

гр.Исперих           

кв.32 парцел І гр. 

Исперих  кв.32 

парцел І

За озеленяване с площ -3687 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1440 1387/11.03.04г.

гр.Исперих кв.0              

парцел LХVІ               

гр. Исперих  кв.0 

парцел LХVІ

Паркинг и улици

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1441 1388/11.03.04г.

с.Лудогорци 

кв.34 парцел ІХ 

с.Лудогорци 

кв.34 парцел ІХ

Дворно място-          63 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1442 1389/11.03.04г.

с.Лудогорци 

кв.55 парцел ІV 

с.Лудогорци 

кв.55 парцел ІV

1/2 ид.ч от дворно място с площ -          

800 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1443 1390/11.03.04г.

с.Лудогорци 

кв.55 парцел ІХ 

с.Лудогорци 

кв.55 парцел ІХ

1/2 ид.ч от дворно място с площ -          

952 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1444 1391/11.03.04г.

с.Лудогорци 

кв.55 парцел ХІІ 

с.Лудогорци 

кв.55 парцел ХІІ

1/5 ид.ч от дворно място с площ -          

1205 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1445 1392/11.03.04г.

с.Лудогорци 

кв.67 парцел ІІ 

с.Лудогорци 

кв.67 парцел ІІ

Дворно място с площ -1390 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1446 1393/11.03.04г.

с.Лудогорци 

кв.68 парцел ІІ 

с.Лудогорци 

кв.68 парцел ІІ

1/6 ид.ч от дворно място  с площ -

1115 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1446 1394/16.03.04г.

с.Духовец               

кв.39парцел ХІІІ                

с.Духовец кв.39 

парцел ХІІІ

Дворно място с площ -690 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1447 1395/16.03.04г.

с.Духовец               

кв.3 парцел І                

с.Духовец кв.3 

парцел  І

Дворно място с площ -830 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1448 1396/16.03.04г.

с.Духовец               

кв.3 парцел ІІ                

с.Духовец кв.3 

парцел  ІІ

Дворно място с площ -880 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1449 1397/16.03.04г.

с.Духовец               

кв.3 парцел ІІІ                

с.Духовец кв.3 

парцел  ІІІ

Дворно място с площ -830 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1450 1398/16.03.04г.

с.Духовец               

кв.3 парцел ІV               

с.Духовец кв.3 

парцел  ІV

Дворно място с площ -820 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1451 1399/16.03.04г.

с.Духовец               

кв.3 парцел V               

с.Духовец кв.3 

парцел  V

Дворно място с площ -835 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1452 1400/16.03.04г.

с.Духовец               

кв.3 парцел VІІ               

с.Духовец           

кв.3 парцел  VІІ

Дворно място с площ -860 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1453 1401/16.03.04г.

с.Духовец               

кв.3 парцел VІІІ               

с.Духовец           

кв.3 парцел  VІІІ

Дворно място с площ -790 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1453 1402/16.03.04г.

с.Духовец               

кв.3 парцел ІХ               

с.Духовец           

кв.3 парцел  ІХ

Дворно място с площ -820 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1454 1403/16.03.04г.

с.Духовец               

кв.3 парцел Х               

с.Духовец           

кв.3 парцел  Х

Дворно място с площ -775 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1455 1404/16.03.04г.

с.Духовец               

кв.3 парцел ХІІ               

с.Духовец           

кв.3 парцел  ХІІ

Дворно място с площ -620 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1456 1405/16.03.04г.

с.Духовец               

кв.3 парцел ХІІІ               

с.Духовец           

кв.3 парцел  ХІІІ

Дворно място с площ -645 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1457 1406/13.03.04г.

с.Духовец               

кв.8 парцел ХІІІ               

с.Духовец           

кв.8 парцел  ХІІІ

Дворно място с площ -620 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1458 1407/16.03.04г.

с.Духовец               

кв15 парцел VІІІ               

с.Духовец    

кв.15парцел VІІІ

Дворно място с площ -695 кв.м 

общинска собственост -         650 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1459 1408/16.03.04г.

с.Духовец               

кв15 парцел ІХ               

с.Духовец    

кв.15парцел ІХ

Дворно място с площ -845 кв.м 

общинска собственост -         585 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1460 1409/16.03.04г.

с.Духовец               

кв 33 парцел І               

с.Духовец    кв.33 

парцел І

Дворно място с площ - 980 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Нов АОС 4783/ 28.02.2011г.



1461 1410/16.03.04г.

с.Духовец               

кв 41парцел ХVІ              

с.Духовец    

кв.41парцел ХVІ

Дворно място с площ -1475 кв.м 

общинска собственост-           960 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 5163/12.06.2012г.

1462 1411/16.03.04г.

с.Духовец               

кв 41парцел ХV             

с.Духовец    

кв.41парцел ХV

Дворно място с площ -2420 кв.м 

общинска собственост-           940 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1463 1412/16.03.04г.

с.Духовец               

кв 42парцел VІІ             

с.Духовец    кв.42 

парцел VІІ

Дворно място с площ -1200 кв.м 

общинска собственост-           1055 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1464 1413/16.03.04г.

с.Духовец               

кв 39 парцел І             

с.Духовец    кв.39 

парцел І

Дворно място с площ -786 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1465 1414/16.03.04г.

с.Духовец               

кв 39 парцел ХІІ            

с.Духовец    кв.39 

парцел ХІІ

Дворно място с площ -766 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1466 1415/16.03.04г.

с.Духовец               

кв 74 парцел V          

с.Духовец    кв.74 

парцел V

Дворно място с площ -1335 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1467 1416/16.03.04г.

с.Духовец               

кв 69 парцел ІV          

с.Духовец    кв.69 

парцел ІV

Дворно място с площ -700 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1468 1417/17.03.04г.

гр.Исперих         

кв.131 парцел І 

гр.Исперих  

кв.131 парцел І

за  комплексно  обществено 

обслужване с площ  361.01 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1469 1418/17.03.04г.

с.Духовец               

кв49 парцел VІІІ          

с.Духовец    

кв.49парцел VІІІ

Дворно място с площ -815 кв.м 

общинска собственост-           710 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1470 1419/17.03.04г.

с.Духовец               

кв 57 парцел V          

с.Духовец    

кв.57парцел V

Дворно място с площ -1070 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1471 1420/22.03.04г.

с.Райнино             

кв.1 парцел І 

с.Райнино кв.1 

парцел І по плана 

на стопански 

двор №2

Силажна яма от две  бр. клетки  

изградени от железобетонни  ж.п 

траверси

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1472 1421/24.03.04г.

с.Райнино             

кв.1 парцел ІІ 

с.Райнино кв.1 

парцел ІІ по 

плана на 

стопански двор 

№2

Силажна яма от един  бр. клетки  

изградени от железобетонни  

панели

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1473 1422/24.03.04г.

с.Райнино             

кв.1 парцел V 

с.Райнино кв.1 

парцел V по 

плана на 

стопански двор 

№2

Овчарник със застроена площ 826 

кв.м масивна едноетажна тухлена 

постройка

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1474 1423/24.03.04г.

с.Райнино             

кв.1 парцел VІ 

с.Райнино кв.1 

парцел VІ по 

плана на 

стопански двор 

№2

Къпалня за овце  бетонно  

съоръжение

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1475 1424/24.03.04г.

с.Райнино             

кв.1 парцел 22 

с.Райнино кв.1 

парцел 22           

по плана на 

стопански двор 

№2

Силажна яма  състояща се от една 

клетка  изградена от 

железобетонни  ж.п траверси

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1476 1425/24.03.04г.

с.Райнино             

кв.1 парцел 23 

с.Райнино кв.1 

парцел 23           

по плана на 

стопански двор 

№1

Силажна яма  състояща се от една 

клетка  изградена от 

железобетонни  ж.п траверси

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1477 1426/24.03.04г.

с.Райнино             

кв.1 парцел 24 

с.Райнино кв.1 

парцел 24           

по плана на 

стопански двор 

№1

Силажна яма  състояща се от една 

клетка  изградена от 

железобетонни  ж.п траверси

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1478 1427/24.03.04г.

с.Райнино             

кв.1 парцел 25 

с.Райнино кв.1 

парцел 25          по 

плана на 

стопански двор 

№1

Силажна яма  състояща се от една 

клетка  изградена от 

железобетонни  ж.п траверси

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1479 1428/24.03.04г.

с.Райнино             

кв.1 парцел 26 

с.Райнино кв.1 

парцел 26          по 

плана на 

стопански двор 

№1

Силажна яма  състояща се от една 

клетка  изградена от 

железобетонни  панели

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1480 1429/24.03.04г.

с.Бърдоква 

кв.1,парцел 2                    

с. Бърдоква    кв.1 

парцел  2  по 

плана на 

стопански двор 

Полумасивна тухлена постройка 

"Сграда Бик " със застроена площ -      

80 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1481 1430/24.03.04г.

гр.Исперих                  

кв.1 парцел 3 

гр.Исперих             

кв.1 парцел 3          

по плана на 

стопански двор  

№1

Силажна яма  състояща се от една 

клетка  изградена от бетон

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1482 1431/24.03.04г.

гр.Исперих                  

кв.1 парцел 4 

гр.Исперих             

кв.1 парцел 4          

по плана на 

стопански двор  

№2

Силажна яма  състояща се от една 

клетка  изградена от бетон

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1483 1432/25.03.04г.

гр.Исперих имот 

№000020 с 

ЕКТТЕ 32874 И 

землището на 

с.Яким Груево 

имот №000031 с 

ЕКТТЕ 32874 

Самолетна бетонова писта с площ -

8500 кв.м полумасивна сграда със 

ЗП          80 кв.м бетонни вани със 

ЗП           40 кв.м техническа 

инфраструктура

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1484 1433/31.03.04г.

с.Китанчево  

кв.47 парцел ІІ 

с.Китанчево кв.47 

парцел ІІ

Незастроено дворно място           

/част  от парцел ІІ/ с площ -700 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1485 1435/01.04.04г.

гр.Исперих             

кв.78  парцел ІІІ 

гр.Исперих            

кв.78 парцел ІІІ

Дворно място -ЗА АПТЕКА с 

площ  на имота 1656 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1486 1436/21.04.04г.

с.Печеница кв.15 

парцел ХІІ 

с.Печеница         

кв.15 парцел ХІІ

Дворно място с площ на имота  

731 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1487 1437/21.04.04.

с.Китанчево кв.84  

парцел VІІ-124 

с.Китанчево кв.84 

парцел          VІІ-

124

Дворно място  с площ  на имота  

1210 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1488 1438/21.04.04г.

Йонково кв.64 

парцел І-282              

с.Йонково кв. 64 

парцел І-282

Полумасивна сграда  със ЗП               

150 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1489 1439/21.04.04г.

с.Райнино кв.33 

парцел ІІ-213 

с.Райнино кв.33 

парцел ІІ-213 

Училищна сграда със ЗП 98 кв.м 

дворно място          1460 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1490 1440/21.04.04г.

с.Китанчево             

кв. 84 парцел           

ХІV-122                

с.Китанчево             

кв. 84 парцел ХІV-

122 

Дворно място с площ 1030 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1491 1441/21.04.04г.

с.Китанчево             

кв. 84 парцел           

ХV-122                

с.Китанчево             

кв. 84 парцел ХV-

122 

Дворно място с площ 715 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1492 1442/04.06.04г.

с.Духовец кв. 45 

парцел ХІІІ-272 

с.Духовец кв. 45 

парцел ХІІІ-272

Дворно място - 1470 кв.м от които 

общинско дворно място  1150 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1493 1443/04.06.04г.

с.Духовец кв. 55 

парцел І-272 

с.Духовец кв. 55 

парцел І-272

Дворно място -        413 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1494 1444/13.07.04г.

гр.Исперих  кв.46 

парцел І 

гр.Исперих  

ЖК"В.Априлов"б

л.3,вх,Б,ет.4  

ап.11

Апартамент със застроена площ  

56.02 кв.м           избено 

помещение №11 с полезна площ 

4.37 кв.м 5.67% ид.ч от общите 

части на сградата и право  на 

строеж  от          62.57 

кв.м.Данъчна оценка на имота         

2 966.80лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1495 1445/11.08.04г.

с.М. Поровец 

кв.34 парцел V 

с.М. Поровец 

кв.34 парцел         

V-495 

Дворно място с площ 4 777.68 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1496 1446/12.08.04г.

с.Свещари          

кв.56 парцел І 

с.Свещари        

кв.56 парцел          

І-391

Дворно място  отредено за казан  

с площ 910 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1497 1447/27.08.04г.

с.М.Поровец 

Драгомъж       

кв.50 парцел V 

с.М. Поровец-

Драгомъж,   

кв.50,парцел       

V-415

Дворно място   с площ 2 581.33 

кв.м и сграда /бивша детска 

градина/ със застроена площ 

137.00 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1498 1448/01.09.04г.

с.Лудогорци 

кв.37 парцел 

ХVІІІ общ 

с.Лудогорци 

кв.37 парцел 

ХVІІІ-общ.

Дворно място   с площ 775 кв.м  и 

полумасивна сграда със застроена 

площ 60.00 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1499 1449/10.09.04г.

гр.Исперих кв.14 

парцел ІІ-2445 

гр.Исперих кв.14 

парцел ІІ-2445

Дворно място с площ 2017.14 кв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1500 1450/16.09.04г.

с.Лудогорци 

кв.37 парцел ХІІ  

с.Лудогорци 

кв.37 парцел              

ХІІ-370

Жилищна сграда със застроена 

площ                                        38 

кв.м Пристройка със застроена 

площ              38 кв.м Дворно 

място с площ           1 440 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1501 1451/16.09.04г.

с.Делчево               

кв. 11 парцел Х 

с.Делчево кв.11 

парцел Х-общ.

Дворно място  отредено за 

читалище и градина с площ            

2 980 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1502 1452/20.09.04г.

гр.Исперих кв.72 

парцел І-9581 

гр.Исперих кв.72 

парцел І-9581

Голяма банкетна зала със ЗП-

340кв.м                 Малка банкетна 

зала със ЗП-45 кв.м Помощни 

помещения със ЗП-100 кв.м Кухня 

и кухненски помещения със ЗП-

260 кв.м Избени помещения-6 бр 

със ЗП-240 кв.м Площ на парцела 

2217.23 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1503 1453/11.11.04г.

гр.Исперих кв.90 

парцел ХХV 

гр.Исперих кв.90 

парцел ХХV

Застроено дворно място с площ 

581.59 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1504 1454/11.11.04г

гр.Исперих кв.90 

парцел ХХІV 

гр.Исперих кв.90 

парцел ХХІV

Застроено дворно място с площ 

446.63 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1505 1455/11.11.04г.

гр.Исперих кв.90 

парцел ХХVІ 

гр.Исперих кв.90 

парцел ХХVІ

Застроено дворно място с площ 

940.25 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1506 1456/11.11.04г.

гр.Исперих                 

кв.90 парцел І 

гр.Исперих             

кв.90 парцел І

Застроено дворно място с площ 

831.14 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1507 1457/11.11.04г.

гр.Исперих                 

кв.45 парцел ХХІІ                  

гр.Исперих             

кв.45 парцел ХХІІ

Незастроено дворно място с площ 

1134 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1508 1458/11.11.04г.

гр.Исперих с 

номер 000102 

гр.Исперих 

№000102 

нива/обществен терен/ с площ 

6.102 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1509 1459/11.11.04г.

гр.Исперих                 

кв.66 парцел V                 

гр.Исперих             

кв.66 парцел V

Постройка от леки сглобяеми 

елементи със застроена площ         

50 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1510 1460/05.01.05г.

с.Лъвино кв.1 

имот номер 23 

с.Лъвино имот 

№23 по плана на 

стопански двор 

с.Лъвино

Противопожарно депо със 

застроена площ 36 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1511 1461/21.01.05г.

гр.Исперих                 

кв.45 парцел ХХІ-

457                

гр.Исперих             

кв.45 парцел ХХІ-

457

Дворно място с площ 1038 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1512 1462/23.02.05г.

гр.Исперих                 

кв.66 парцел І               

гр.Исперих             

кв.66 парцел І-за 

гражданска 

отбрана

Масивна едноетажна сграда с 

начин на ползване          СКЛАД 

НА ГРАЖДАНСКА  ЗАЩИТА 

със застроена площ 342 кв.м 

построен в квартал 66 парцел І

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1513 1463/09.03.05г.

гр.Исперих                 

кв.138 парцел VІІ-

общ              

гр.Исперих             

ул" Дочо 

Михайлов"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място  с площ         

1595 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед 

№138/11.05.06г. И продаден на 

ЕТ"Здравец"-                       Давид 

Мартинов

1514 1464/10.03.05г.

гр.Исперих                 

кв.138 парцел ІІІ             

гр.Исперих             

ул"Хаджи 

Димитър"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване -дворно място с площ               

2688 кв.м ведно  с построените 

обекти:ПЛУВЕН БАСЕИН със  

застроена площ  375 кв.м и 

ПУЛУМАСИВНА 

ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА със 

застроена площ               92 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед 

№138/11.05.06г. И продаден на  

Давид Мартинов

1515 1465/09.03.05г.

с.М. Поровец  пл 

№523           с.М. 

Поровец 

ул."Лудогорие" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване -дворно място 

/предаваеми места /с площ 

4396.45 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1516 1466/10.03.05г.

с.Подайва 

Община Исперих 

имот номер 

053018         в 

местността 

"Есенлер" 

с.Подайва 

Община Исперих 

имот №053018 

НИВА ЕКТТЕ 

56945

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване -НИВА с площ 1000 кв.м 

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1517 1470/05.04.05г.

с.Подайва 

Община Исперих 

имот номер 

053008        

`с.Подайва 

ЕКАТТЕ 56945 

имот №053008 

местност 

"Есенлер"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване - друг стопански терен с 

площ 4000 кв.м ТРЕТА 

КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1516 1471/18.04.05г.

с.Тодорово 

Община Исперих 

област Разград 

ул."В.Левски" 

с.Тодорово 

квартал 33 парцел 

І 

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място  с площ -1496.34 кв.м ведно 

с построената в него  масивна 

сграда -автоспирка със застроена 

площ -26 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1517 1472/30.05.05г.

с.Вазово Община 

Исперих  Област 

Разград ул.с ОК 

97В и ОК 97Б 

с.Вазово кв.43 

УПИ ХІV-131

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване -дворно място с площ         

1030 кв.м ведно с построената в 

него  масивна едноетажна  сграда 

"Фурна" със застроена  площ 138 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед 

№99/16.03.05г. Продаден на 

Емине Ферахим

1518 1473/15.06.05г

с.Лудогорци 

Община Исперих         

Област Разград 

с.Лудогорци           

кв. 76 парцел ІІ 

по плана на 

стопански двор 

Масивна  едноетажна сграда със 

застроена площ  24.40 кв.м с 

начин на  ползване -

Противопожарно депо,построена 

в парцел ІІ с площ -691 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1519 1474/29.06.05г.

с.Райнино 

Община Исперих                

Област Разград 

с.Райнино            

кв.1 парцел 22 по 

плана на 

стопански двор 

№1

Самостоятелен обект с начин на 

трайно ползване -силажна яма 

състояща се от една клетка 

,изградена от железобетонни 

панели

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1520 1475/29.06.05г.

с.Райнино 

Община Исперих                

Област Разград 

с.Райнино            

кв.1 парцел 23 по 

плана на 

стопански двор 

№1

Самостоятелен обект с начин на 

трайно ползване -силажна яма 

състояща се от една клетка 

,изградена от железобетонни 

панели

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед 

№449/06.12.2005г и предаден  на 

ПК"Пробуда"-Райнино

1521 1476/29.06.05г.

с.Райнино 

Община Исперих                

Област Разград 

с.Райнино            

кв.1 парцел 24 по 

плана на 

стопански двор 

№1

Самостоятелен обект с начин на 

трайно ползване -силажна яма 

състояща се от една клетка 

,изградена от железобетонни 

панели

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед 

№449/06.12.2005г и предаден  на 

ПК"Пробуда"-Райнино



1522 1477/29.06.05г.

с.Райнино 

Община Исперих                

Област Разград 

с.Райнино            

кв.1 парцел 25 по 

плана на 

стопански двор 

№1

Самостоятелен обект с начин на 

трайно ползване -силажна яма 

състояща се от една клетка  

изградена от железобетонни 

панели

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед 

№449/06.12.2005г и предаден  на 

ПК"Пробуда"-Райнино

1523 1478/12.07.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул.  с ОК 81 и 83 

с.М. Поровец 

кв.36 УПИ І

Самостоятелен обект  

полумасивна едноетажна тухлена 

сграда със застроена площ  84.50 

кв.м находяща се в 

североизточната част  на пл.№320

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1524 1479/12.07.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих          

Област Разград                      

ул.  с ОК 11 и 10 

с.М. Поровец кв.6 

УПИ ІІ 240

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване-дворно място с площ 

690.33 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1525 1480/12.07.05г.

гр.Исперих 

Общ.Исперих 

Област Разград 

ул.с ОК 133  и ОК 

452 гр.Исперих              

кв. 131 УПИ ІІІ 

1217

Самостоятелен обект  едноетажна 

сграда  изградена от колони 

,ферми и "сандвич" 

панели,покрити с ламарина  със 

застроена площ  163.97 кв.м с 

начин на трайно ползване-спортна 

зала  и масивна тухлена  

постройка  със стоманобетонни 

подови и покривни плочи- 

тоалетна  със застроена площ  7.73 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1526 1481/18.07.05г.

 с.Духовец 

Община Исперих         

Област Разград  

имот №075017 

с.Духовец имот 

№075017 

ЕКАТТЕ 24150

Самостоятелен обект  масивна 

едноетажна сграда  с начин на 

трайно ползване -промишлена 

сграда със застроена площ  -455 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1527 1482/18.07.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих          

Област Разград                      

квартал 42 УПИ І 

с.М. Поровец 

кв.42 парцел І

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване-дворно място с площ 

18480.57 кв.м отредено за спортно 

игрище

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1528 1483/21.07.05г.

с.Свещари 

Община Исперих            

Област  Разград 

ул."Демокрация"

№32 с.Свещари 

квартал 7 УПИ 

ХV-171

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване-дворно място с площ 

619 кв.м ведно с построения в 

него самостоятелен обект 

полумасивна едноетажна 

жилищна сграда със застроена 

площ  117.00 кв.м и масивна 

едноетажна  сграда  с начин на 

трайно ползване гараж  със 

застроена площ  45.60 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1529 1484/08.08.05г.

с.Китанчево Общ. 

Исперих Област 

Разград 

с.Китанчево 

ЕКАТТЕ 37010 

имот №000117 

местност 

"Чаирлък"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване-пасище мера с площ -

14.059  дка                   ТРЕТА 

КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1530 1485/08.08.05г.

с.Китанчево Общ. 

Исперих Област 

Разград 

с.Китанчево 

ЕКАТТЕ 37010 

имот №000116 

местност 

"Чаирлък"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване-яма с площ-2.863 дка

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1531 1486/22.08.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул.  с ОК 74 и ОК 

79             с.М. 

Поровец  УПИ ІV-

484 кв.33

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място площ-  

765.89 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1532 1487/22.08.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул.  с ОК 74 и ОК 

79             с.М. 

Поровец  УПИ ІІІ-

484 кв.33

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място площ-  

1056.17кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1533 1488/22.08.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул.  с ОК 15 и ОК 

16           с.М. 

Поровец  УПИ 

VІІ-243  242 в 

кв.6

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място площ-  

1345.03 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1534 1489/22.08.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул.  с ОК 15 и ОК 

16           с.М. 

Поровец  УПИ 

VІІІ-243           в 

кв.6

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място с площ-  

1667 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1535 1490/12.09.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул.  с ОК 24 и ОК 

23           с.М. 

Поровец  УПИ  

ХІ-521          в 

кв.7

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място с площ-  

671.83 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1536 1491/12.09.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул.  с ОК 11 и ОК 

13           с.М. 

Поровец  УПИ  

VІІІ 1          в кв.1

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място с площ-  

914.67 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1537 1492/12.09.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул.  с ОК 13 и ОК 

14           с.М. 

Поровец  УПИ  

ІХ 1          в кв.1

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място с площ-  

1332.31 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1538 1493/12.09.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул.  с ОК 23 и ОК 

24           с.М. 

Поровец  УПИ  

VІІ- 252           в 

кв.7

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място с площ-  

1157.68 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1539 1494/12.09.05г.

с.Йонково 

Община  Исперих          

Област Разград     

ул.   с ОК 164 и 

ОК 165 

с.Йонково УПИ 

VІІ-584 в квартал 

70

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място с площ-  

1289.66 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1540 1495/12.09.05г.

с.Йонково 

Община  Исперих          

Област Разград     

ул.   с ОК 162 и 

ОК 163 

с.Йонково УПИ 

ІХ-663 в кв. 68

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място с площ-  

645.15 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1541 1496/05.10.05г.

гр.Исперих 

Община Исперих              

Област Разград 

гр.Исперих 

ЕКАТТЕ 32874 

имот №028037 

местност "Коджа 

Екинлик"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване -друго трайно 

насаждение с площ 5.870 дка          

ВТОРА КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1542 1497/05.10.05г.

гр.Исперих 

Община Исперих              

Област Разград 

гр.Исперих 

ЕКАТТЕ 32874 

имот №027113 

местност "Коджа 

Екинлик"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване - пасище мера с площ  

14.927 дка          ВТОРА 

КАТЕГОРИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1543 1498/05.10.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Лудогорие"№

22  с.М.Поровец  

УПИ  ІІ- 243           

в кв.33

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване - дворно място  с площ  

1667 кв.м       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1544 1499/05.10.05г.

с.Конево Община 

Исперих            

Област Разград 

ул."Баба 

Парашкева" 

№53А кв. 12 

УПИ VІІ

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване - дворно място  с площ  

908/деветстотин и осем/ кв.м       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1545 1500/06.10.05г

с.Конево Община 

Исперих            

Област Разград 

ул."Баба 

Парашкева" 

с.Конево УПИ 

ХVІ-72  в кв.14

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване - дворно място с площ          

936  кв.м       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1546 1501/06.10.05г.

с.Конево Община 

Исперих            

Област Разград 

ул."Баба 

Парашкева" 

с.Конево УПИ 

ХVІІ-76  в кв.14

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване - дворно място с площ          

760  кв.м       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1546 1502/06.10.05г.

с.Конево Община 

Исперих            

Област Разград 

ул."Баба 

Парашкева" 

с.Конево УПИ 

ХІV-77 в кв.14

725/1346 ид.ч от поземлен имот с 

начин на трайно ползване дворно 

място с площ          1346 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1547 1503/06.10.05г.

с.Конево Община 

Исперих            

Област Разград 

ул."Баба 

Парашкева" 

с.Конево УПИ 

ХІІІ-78 в кв.14

1586/1730 ид.ч от поземлен имот  

с начин на трайно ползване 

дворно място  с площ           1730 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1548 1504/06.10.05г.

с.Конево Община 

Исперих            

Област Разград 

ул."Баба 

Парашкева" 

с.Конево УПИ 

ХV-71 в кв.14

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване - дворно място с площ          

1080  кв.м       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1549 1505/06.10.05г.

с.Конево Община 

Исперих            

Област Разград 

ул."Баба 

Парашкева"  №51 

с.Конево УПИ 

VІІ-98         в 

кв.17

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване - дворно място с площ          

870  кв.м       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1550 1506/06.10.05г.

с.Конево Община 

Исперих            

Област Разград 

ул."Баба 

Парашкева"  

с.Конево   

квартал 17  УПИ 

V-101

1125/1250 ид.ч от поземлен имот с 

начин на трайно ползване дворно 

място с площ          1250 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1551 1507/15.11.05г.

с.Райнино 

Община Исперих                

Област Разград  

ул."Оборище"     

№16 кв.31             

УПИ ІІ-313 по 

регулационния 

план  на 

селото,утвърден 

със заповед 

№1672/1952г на 

кмета на Община 

Исперих

360/1275 ид.ч от урегулиран 

поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място  с площ 

1275 кв.м /хиляда двеста 

седемдесет  и пет / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Продадено на Костадин Тодоров 

Костадинов  на основание 

Заповед №432/22.11.05г. На 

кмета на Община Исперих



1552 1508/15.11.05г.

с.Свещари 

Община Исперих            

Област  Разград 

ул."Демокрация"

№12 кв.28 УПИ 

1409 по 

регулационния 

план  на 

селото,утвърден 

ссъ заповед 

№13/19.12.03г. 

На кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място  с площ -1022/хиляда 

двадесет и два/ кв.м ведно с 

построения в него   самостоятелен 

обект полумасивна жилищна  

сграда на 1/един / етаж  състояща 

се от три стаи и коридор със 

застроена площ 120/сто и 

двадесет/кв.м заедно  с 

прилежащото избено помещение 

със застроена площ от 25 

/двадесет и пет/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1553 1509/15.11.05г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул."Васил 

Левски"№61 

кв.122 УПИ ІІ по 

регулационния 

план  на града  

утвърден със 

заповед 

№105/30.06.98г и 

ПУП-ПРЗ 

№399/18.10.05г. 

На кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин  на трайно ползване дворно 

място  с площ 1200 /хиляда 

двеста/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1554 1510/15.11.05г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Смирненски"№29 

кв.113 УПИ ХVІІ-

1192 по 

регулационния 

план  на града  

утвърден със 

заповед 

№105/30.06.98г . 

На кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин  на трайно ползване дворно 

място  с площ 1593.14/хиляда 

петстотин деветдесет и три цяло и 

четиринадесет / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1555 1511/21.11.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Въча"№9  

кв.8 УПИ ІІІ-251 

по регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ -765.94 

/седемстотин шестдесет и пет 

цяло и деветдесет и четири/

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1556 1512/21.11.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Въча"№13  

кв.8 УПИ Х-251 

по регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ -656.85 /шестстотин 

петдесет и шест цяло и осемдесет 

и пет/

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1557 1513/21.11.05г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Хр.Ботев"№8  

кв.4 УПИ ІІІ-254 

по регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ -975.65 /деветстотин 

седемдесет и пет цяло и шестдесет 

и пет/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1558 1514/21.11.05

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Хр.Ботев"№8  

кв.4 УПИ ІІІ-254 

по регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ -1004 /хиляда и 

четири цяло и тридесет и девет/ 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1559 1515/21.11.05г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Смирненски" 

№29 кв.113 УПИ 

ХVІІ-1192 по 

регулационния 

план  на града  

утвърден със 

заповед 

№25/29.01.01г . 

На кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ -1593.14 /хиляда 

петстотин деветдесет и три цяло и 

четиринадесет/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1560 1516/05.12.05г.

с.Райнино 

Община Исперих                

Област Разград 

ул."Александър 

Стамболийски"№

19 кв.43 УПИ ІІІ-

261 по 

регулационния 

план  на селото  

утвърден със 

заповед №61/52г 

на кмета на 

община Исперих

610/1555 ид.ч от урегулиран  

поземлен  имот с начин на трайно 

ползване дворно място  с площ 

1555/хиляда петстотин петдесет и 

пет/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1561 1517/05.12.05г.

с.Бърдоква 

община Исперих 

област Разград 

ул."Арда"№24 

кв.21 УПИ ХІІ-88 

по регулационния 

план на 

селото,утвърден 

със заповед 

№279/1940г на 

кмета на община 

Исперих

540/880 ид.ч от урегулиран 

поземлен имот с начин на трайно 

ползване дворно място с площ 

880/осемстотин осемдесет/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Продаден на Исмаил Рушуд   на 

осн.Заповед №455/06.12.05г на 

кмета на Общ. Иперих

1562 1518/05.01.06г

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул."Оборище" 

№19 кв.62 УПИ 

ХVІ-211 по 

регулационния 

план на града  

утвърден със 

заповед 

№25/29.01.01г. 

На кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ -543.97 / петстотин 

четиридесет и три цяло и 

деветдесет и седем / кв.м ведно с 

построения в него  павилион 

изграден  от метална конструкция 

и бетонови основи със  застроена 

площ 213.68 /двеста и тринадесет 

цяло и шестдесет и осем/ кв.м 

разположен в югозападната част 

на парцела.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1563 1519/12.01.06г

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."В.Левски"№1

7  кв.67 УПИ V-

514 по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ -631.54 /шестотин 

тридесет и едно цяло и петдесет и 

четири/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1564 1520/12.01.06г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Христо 

Ботев"№17  кв.4 

УПИ VІ-230 по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ -1282.82 / хиляда 

двеста осемдесет и две цяло и 

осемдесет и два / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1565 1521/12.01.06г.

с.Йонково 

Община  Исперих          

Област Разград     

ул." Искър" №13  

квартал 27 УПИ  

V-298 по 

регулационния 

план  на селото 

утвърден със  

заповед 

№62/07.04.1987г  

на  кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ -1581.84 / хиляда 

петстотин осемдесет и едно цяло 

и осемдесет и четири / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1566 1523/24.01.06г.

с.Свещари   

община Исперих 

област Разград 

ул."Бели Лом"№1 

кв.13/тринадесет/ 

УПИ  VІІ-93 

/римско седем 

тире деветдесет и 

три/ по 

регулационния  

план на 

селото,утвърден 

със Заповед 

№13/19.12.03г на 

кмета  на община  

Исперих 

568/2436 ид.ч от урегулиран 

застроен поземлен имот  с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 2436/две хиляди и 

Четиристотин тридесет  и шест/ 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1567 1525/27.01.06г.

с.Свещари   

община Исперих 

област Разград 

ул."Хан 

Омуртаг"№  кв.39 

/тринадесет/ УПИ  

ХІ-258  по 

регулационния  

план на 

селото,утвърден 

със Заповед 

№13/19.12.03г на 

кмета  на община  

Исперих 

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ -847 /осемстотин 

четиридесет и седем/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1568 1526/27.01.06г.

с.Свещари   

община Исперих 

област Разград 

ул."Хан 

Омуртаг"№  кв.39  

УПИ  Х-259  по 

регулационния  

план на 

селото,утвърден 

със Заповед 

№13/19.12.03г на 

кмета  на община  

Исперих 

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ -721 / седемстотин 

двадесет иедин / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1569 1528/27.01.06г.

с.Свещари 

община Исперих 

област Разград 

ул."Демокрация" 

№      кв. 37 УПИ 

VІ-273 по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

заповед 

№13/19.12.03г   

на кмета на  

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване - 

дворно място с площ-3726/три 

хиляди седемстотин двадесет и 

шест / кв.м ведно  с построения  в 

него самостоятелен обект -

масивна сграда на 1/един / етаж 

"ЗДРАВЕН ДОМ"със застроена 

площ 124/сто двадесет и четири 

/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 5189/15.11.2012г.



1570 1530/08.02.06г.

с.Свещари 

община Исперих 

област Разград 

ул."Йвайло" №      

кв. 50 УПИ І  по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

заповед 

№13/19.12.03г   

на кмета на  

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ -        3482 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 5173/01.08.2012г.

1571 1531/08.02.06г.

с.Свещари 

община Исперих 

област Разград 

ул."Дунав" №      

кв. 47  УПИ V-

208   по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

заповед 

№13/19.12.03г   

на кмета на  

Община Исперих

610/1665 ид.ч от урегулиран  

поземлен имот  с начин на  дворно 

място с площ -      1665 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1572 1532/10.02.06г.

с.Свещари 

община Исперих 

област Разград 

ул."Витоша" №      

кв. 18  УПИ V-

365   по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

заповед 

№13/19.12.03г   

на кмета на  

Община Исперих

Самостоятелен обект-   с начин на 

трайно ползване масивна сграда 

на 1 /един / етаж  със застроена 

площ 50 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1573 1533/14.02.06г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Въча"№     

кв.4 УПИ VІ-254 

по регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ - 1065.21 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1574 1534/14.02.06г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Въча"№     

кв.4 УПИ ІІ-254 

по регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -дворно 

място с площ - 676.72/шестотин 

седемдесет и шест/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1575 1539/01.03.06г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Хр.Ботев"№ 7    

кв.10 УПИ ІІ-228 

по регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със Заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -

ДВОРНО МЯСТО с площ-  

555.85/петстотин петдесет и пет 

цяло и осемдесет и пет  кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1576 1540/01.03.06г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул." В.Левси"№ 

17    кв.10 УПИ 

ХІ-228 по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със Заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване -

ДВОРНО МЯСТО с площ-  

640/шестстотин и четиридесет/ 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1577 1541/06.06.06г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул." Борис 

Савов"№ 26    

кв.53/петдесет и 

три/ парцел 

ХІІ/римско 

дванадесет/  по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден  

с Заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Неурегулиран поземлен имот  с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ  

1017,03/   хиляда  и седемнадесет 

цяло и нула три/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1578 1542/16.03.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул."Росица" №26 

кв.60/шестдесет/ 

УПИ  VІ-

87/римско шест 

осемдесет и 

седем/ по 

регулационния 

план на града  

утвърден със 

заповед 

№25/29.01.01г. 

На кмета на 

Община Исперих

232.27/808.78 ид.части от  

урегулиран  застроен поземлен 

имот  с начин на траино ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ  

808.78/осемстотин и осем цяло  и 

седемдесет и осем/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1579 1545/17.04.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

обл.Разград 

поземлен  имот 

№32874.201.175

Поземлен имот с начин на трайно 

предназначение:       

УРБАНИЗИРАНА и начин на 

трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД 

ВОДНО ТЕЧЕНИЕ с площ 

1981/хиляда деветстотин  

осемдесет и един/ кв.м  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед 

№201/14.06.06г  и предаден на 

АД"Хан Аспарух" на основание 

договор за замяна №79/08.06.06г.

1580 1546/17.04.06г.

с.Белинци           

общ Исперих обл. 

Разград 

ул."Дунав"№16 

поземлен имот  

№03472.40.270 

/три хиляди 

четиристотин 

седемдесет и две 

точка 

четиридесет 

точка двеста и 

седемдесет/

Поземлен имот с начин на трайно 

предназначение:       

УРБАНИЗИРАНА с  начин на 

трайно ползване НИСКО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 

1595/хиляда петстотин деветдесет 

и пет / кв.м  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1581 1547/17.04.06г.

с.Духовец            

общ Исперих 

обл.Разград 

поземлен имот 

№24150.30.78/         

двадесет и четири 

хиляди сто и 

петдесет точка 

тридесет точка 

седемдесет и 

осем/

Самостоятелен обект 

24150.30.78.1/двадесет и четири 

хиляди сто и петдесет точка 

тридесет точка седемдесет и осем  

точка едно/масивна сграда на 1 

/един/ етаж с начин на трайно 

ползване-низално помещение  със 

застроена площ 456/ четиристотин 

петдесет и шест / кв.м построена в 

поземлен имот -държвна 

собственост с площ 1645/хиляда  

шестотин четиридесет и пет/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1582 1548/26.04.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

обл.Разград 

поземлен имот  

32874.201.211/           

тридесет и две 

хиляди 

осемстотин  

седемдесет и 

четири точка 

двеста и едно  

точка двеста  и 

единадесет/

Поземлен имот 

32874.201.211/тридесет и две  

хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка двеста и едно  точка 

двеста и единадесет  / с 

предназначение 

УРБАНИЗИРАНА  с начин  на 

трайно  ползване ЗА  ДРУГ ВИД  

ПРОИЗВОД- СТВЕН , СКЛАДОВ 

ОБЕКТ  с площ  20 111 /двадесет 

хиляди сто и единадесет / кв.м 

ведно  с построените в него  

самостоятелни обекти, както 

следва :/продължение/

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1583 1549/02.05.06

с.Райнино  

община Исперих 

област Разград 

ул."Ал.Стамбо-

лийски "№36 

квартал 27 / 

двадесет и седем/ 

парцел ІІІ-

246/римско три 

тире двеста 

четиридесет  и 

шест/

120/1410 ид.части от урегулиран 

застроен  Поземлен  имот  с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО  с площ 1410/ хиляда 

Четиристотин  и десет/кв.м

1584 1550/04.05.06г.

с.М. 

Поровец,община 

Исперих ,област 

Разград 

ул."Христо 

Ботев" №7 

квартал 10 /десет/ 

парцел І-229 

/римско едно  

двеста двадесет и 

девет / по 

регулационния 

план  на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982 

На кмета на  

община Исперих

Неурегулиран поземлен имот  с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ  1300/   

хиляда  и  триста/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1585 1551/06.06.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Ахинора"№80 

поземлен имот  

№32874.201.35/ 

тридесет и две 

хиляди 

осемстотин 

седемдесет и 

четири точка 

двеста и едно 

точка тридесет и 

пет/

1570/73967 ид.части от 

уругулиран застроен  поземлен 

имот  с начин на трайно  ползване 

ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТ-

ВЕН,СКЛАДОВ ОБЕКТ с площ 

73967 /седемдесет и три хиляди 

деветстотин шестдесет и седем/ 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1586 1552/06.06.06г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Йордан 

Йовков №15 

квартал 

66/шестдесет и 

шест/ парцел ІІІ-

414 римско три 

четиристотин и 

четиринадесет/ 

по регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със Заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Неурегулиран поземлен имот  с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ  

1017,02/   хиляда  и седемнадесет 

цяло и нула две/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5726/15.04.2014г.

1587 1553/06.06.06г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Вихрен №7 

квартал 

17/седемнадесет/ 

парцел ІІ-

192/римско две 

сто деветдесет и 

две/ по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със Заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Неурегулиран поземлен имот  с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ  775,15/ 

седемстотин седемдесет и пет 

цяло и петнадесет / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1588 1554/06.06.06г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Н.Й.Вапцарав 

№52 квартал 

45/четиридесет и 

пет / парцел ХХІІ-

534/римско 

двадесет и две 

петстотин 

тридесет и 

четири/ по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със Заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Урегулиран поземлен имот  с 

начин на трайно  ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ  

1074,29 /хиляда седемдесет и 

четири цяло двадесет и девет/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1589 1555/06.06.06г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Й.Йовков 

№13  квартал 66 

шестдесет и 

шест/  парцел ІV-

414 / римско 

четири 

четиристотин и 

четиринадесет/ 

по регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със Заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Неурегулиран поземлен имот  с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ  

1125,51/   хиляда  стодвадесет и 

пет цяло петдесет и едно/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1590 1556/06.06.06г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Осогово"       

№ 13 квартал 6 

/шест/ парцел VІІ-

242,243/ римско 

седем двеста  

четиридесет  и 

две и двеста 

четиридесет и 

три/ по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден  

с Заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Неурегулиран поземлен имот  с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ  

1345,03/ хиляда триста 

четиридесет и пет цяло нула три / 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1591 1557/07.06.06г.

с.М. Поровец  

Община Исперих            

Област Разград                      

ул."Елин Пелин"       

№8 квартал 60 

/шестдесет 

/,парцел ІІ-477 

/римско две 

четиристотин 

седемдесет и 

седем/ по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден  

с Заповед 

№609/25.09.82г   

на кмета на 

Община Исперих

Урегулиран  застроен  поземлен 

имот  с начин на трайно  ползване 

МАГАЗИН-РЕСТОРАНТ  с площ  

1338,46/хиляда триста тридесет и 

осем цяло четиридесет и 

шест/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5412/20.03.2013г.



1592 1558/07.06.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Ахинора"№39 

квартал 78 

/седемдесет и 

осем / парцел І / 

римско едно /по 

регулационния 

план  на града 

утвърден с 

Заповед 

№25/29.01.01г. И 

ПУП-ПР 

№70/15.03.04г. 

На кмета на 

община Исперих 

Поземлен имот с начин на трайно  

ползване -дворно място с площ             

56 659,14/петдесет и шест хиляди 

шестотин петдесет и девет цяло и 

четиринадесет / кв.м ведно с 

построения в него  самостоятелен 

обект с начин  на трайно ползване-

масивна сграда на 3/три/ етажа 

БОЛНИЦА със застроена площ          

2 847/две хиляди осемстотин 

четиридесет и седем/ кв.м  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1593 1559/07.06.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Ахинора"№39 

квартал 78 

/седемдесет и 

осем / парцел ІІІ / 

римско три /по 

регулационния 

план  на града 

утвърден с 

Заповед 

№25/29.01.01г. И 

ПУП-ПР 

№70/15.03.04г. 

На кмета на 

община Исперих 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване -дворно място с площ 1 

656 /хиляда шестотин петдесет и 

шест / кв.м ведно с построения в 

него  самостоятелен обект с начин  

на трайно ползване -

самостоятелна сграда на 1 /един / 

етаж АПТЕКА със застроена 

площ  77.52 /седемдесет и две 

цяло петдесет и два/ кв.м    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5351/28.02.2013г.и 

АОС№ 5352/28.02.2013г.



1594 1560/12.06.06г.

с.Подайва 

община Исперих    

област Разград 

квартал 

79/седемдесет и 

девет/,парцел Х 

/римско десет/по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със Заповед 

№453/1982 г. на 

Кмета на Община 

Исперих

Силажни ями 2/два/броя   

изградени от стоманобетонни 

железопътни траверси с обща 

застроена площ  836/осемстотин 

тридесет и шест/ кв.м построени в  

поземлен имот - държавна 

собственост с площ 2 041,59/ две 

хиляди четиридесет и един точка 

петдесет и девет /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1595 1561/12.06.06г.

с.Подайва 

община Исперих    

област Разград 

квартал 

79/седемдесет и 

девет/,парцел ХІ 

/римско 

единадесет/по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден  

със Заповед 

№453/1982 г. на 

Кмета на Община 

Исперих

Силажни ями 2/два/броя   

изградени от стоманобетонни 

железопътни траверси с обща 

застроена площ  836/осемстотин 

тридесет и шест/ кв.м построени в  

поземлен имот - държавна 

собственост с площ 1 960,79/  

хиляда деветстотин и шестдесет 

точка седемдесет  и девет /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1596 1562/12.05.06г.

с.Делчево 

община Исперих 

област Разград 

ул."Ахелой"№7 

квартал 

20/двадесет / 

парцел VІІ  

/римско седем/по 

регулационния  

план  на селото 

утвърден  със 

Заповед  

№277/1940г.На 

кмета на Община 

Исеприх 

Урегулиран застроен поземлен  

имот с начин на трайно  ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ  1642/ 

хиляда шестстотин четиридесет и 

два/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед 

№117/01.03.07г и предаден  на 

Ърфан Адем



1597 1564/15.06.06г.

с.Конево община 

Исперих област 

Разград  ул."Баба 

Парашкева"№ 46 

квартал 

11/единадесет/     

УПИ VІІ-69 

/римско  седем 

шестдесет и девет 

/ по 

регулационния 

план  на селото  

утвърден  със 

Заповед  

№5392/1956г на 

Кмета   на 

Община Исперих

625/1600 ид .части  от  урегулиран  

застроен поземлен имот  с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 1600/хиляда и 

шестотин/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед 

№103/20.02.07г.  и предаден  на  

Стефан Банчев Стефанав

1598 1565/21.06.06г.

гр.Исперих 

ул."Христо 

Ботев"№81 

кв.79/седемдесет 

и девет/,парцел 

VІ-1752 /римско 

шест хиляда 

седемстотин 

петдесет и две/

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО   с площ  746.46 

/седемстотин четиридесет и шест 

цяло четиридесет и шест/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1599 1566/21.06.06г.

гр.Исперих 

ул."Христо 

Ботев"№83 

кв.79/седемдесет 

и девет/,парцел V-

1754 /римско пет 

хиляда 

седемстотин 

петдесет и 

четири/

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО   с площ  821.07 / 

осемстотин двадесет и едно цяло 

нула осем/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1600 1567/21.06.06г.

гр.Исперих 

ул."Христо 

Ботев"№79 

кв.79/седемдесет 

и девет/,парцел 

VІІ-1749 /римско 

седем хиляда 

седемстотин 

четиридесет и 

девет/

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО   с площ  794.83 

/седемстотин деветдесет и четири 

цяло осемдесет и три/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед 

№208/26.06.2006г и предаден на 

Хриска Атанасова

1601 1568/21.06.06г.

гр.Исперих 

ул."Христо 

Ботев"№75 

кв.79/седемдесет 

и девет/,парцел 

ІХ-1747 /римско 

девет хиляда 

седемстотин 

четиридесет и 

седем/

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 

702.08/осемстотин и две цяло нула 

осем/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1602 1569/21.06.06г.

гр.Исперих 

ул."Гео 

Милев"№7 

кв.79/седемдесет 

и девет/,парцел 

ХІІ-1745 /римско 

девет хиляда 

седемстотин 

четиридесет и 

пет/

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 730.95 

/седемстотин и тридесет цяло 

деветдесет и пет/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1603 1570/21.06.06г.

гр.Исперих        

ул." Христо 

Ясенов"№16 

кв.79/седемдесет 

и девет/,парцел І-

1744 /римско 

едно хиляда 

седемстотин 

четиридесет и 

четири/

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 844.43 / 

осемстотин четиридесет и четири 

цяло четиридесет и три/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1604 1571/21.06.06г.

гр.Исперих        

ул"Ахинора"№58 

кв.79/седемдесет 

и девет/,парцел 

ІV-1753 /римско  

четири хиляда 

седемстотин  

петдесет и три/

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 501.33 /  

петстотин и едно цяло тридесет и 

три /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1605 1572/21.06.06г.

гр.Исперих        

ул"Ахинора"№56 

кв.79/седемдесет 

и девет/,парцел ІІІ-

1751 /римско  три 

хиляда 

седемстотин  

петдесет и едно/

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 911.75 / 

деветстотин и единадесет цяло 

седемдесет и пет/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1606 1573/21.06.06г

гр.Исперих        

ул." Христо 

Ясенов"№18 

кв.79/седемдесет 

и девет/,парцел ІІ-

1750 /римско две 

хиляда 

седемстотин и  

петдесет/

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 

847.85/осемстотин четиридесет и 

седем цяло осемдесет и пет/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1607 1574/22.06.06г

с.Белинци 

община Исперих 

област Разград 

ул."Дунав"№6 

поземлен имот  

№03472.40.145/ну

ла три хиляди 

четиристотин 

седемдесет и две 

точка 

четиридесет 

точка сто 

четиридесет и 

пет/

Урегулиран поземлен имот 

№03472.40.145 /нула три хиляди 

четиристотин седемдесет и две 

точка четиридесет точка сто 

четиридесет и пет / с начин на 

трайно предназначение: 

Урбанизирана,с начин на трайно  

ползване незастроен имот  за 

жилищни нужди с площ 2 585/две 

хиляди петстотин осемдесет и 

пет/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1608 1575/22.06.06.

с.Белинци 

община Исперих 

област Разград 

ул."Струма"№22 

поземлен имот  

№03472.40.171/ну

ла три хиляди 

четиристотин 

седемдесет и две 

точка 

четиридесет 

точка сто 

седемдесет и 

едно/

Урегулиран поземлен имот 

№03472.40.171 /нула три хиляди 

четиристотин седемдесет и две 

точка четиридесет точка сто 

седемдесет  и едно / с начин на 

трайно предназначение: 

Урбанизирана,с начин на трайно  

ползване :ниско застрояване с 

площ 1 566/хиляда петстотин 

шестдесет и шест/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1609 1576/22.06.06г.

с.Белинци 

община Исперих 

област Разград 

ул."Струма"№7 

поземлен имот  

№03472.40.176/ну

ла три хиляди 

четиристотин 

седемдесет и две 

точка 

четиридесет 

точка сто 

седемдесет и 

шест /

Урегулиран поземлен имот 

№03472.40.176 /нула три хиляди 

четиристотин седемдесет и две 

точка четиридесет точка сто 

седемдесет  и шест / с начин на 

трайно предназначение: 

Урбанизирана,с начин на трайно  

ползване незастроен имот  за 

жилищни нужди с площ  1 658 / 

хиляда шестотин петдесет и 

осем/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1610 1577/22.06.06г.

с.Белинци 

община Исперих 

област Разград 

ул."Искър "№11 

поземлен имот  

№03472.40.200/ну

ла три хиляди 

четиристотин 

седемдесет и две 

точка 

четиридесет 

точка двеста /

Урегулиран поземлен имот 

№03472.40.200 /нула три хиляди 

четиристотин седемдесет и две 

точка четиридесет точка  двеста / 

с начин на трайно 

предназначение: Урбанизирана,с 

начин на трайно  ползване 

:незастроен имот за жилищни  

нужди с площ 722/седемстотин 

двадесет и два/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед № 

307/21.09.06г и продаден  на 

Айше Вели Ибрям  с договор 

№119/29.08.06г.



1611 1578/23.06.06г.

с.Конево община 

Исперих област 

Разград  местност       

"Ливадите" имот 

№006003,в 

парцел 3 /три/ 

масив 6/шест/

Земеделски имот № 006003/нула 

нула шест нула  нула три/ с начин 

на тра йно ползване НИВА с площ 

6,000/шест/ декара с категория на 

земята при неполивни условия: 

ЧЕТВЪРТА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед                      

№ 430/18.12.06г. 

1612 1579/06.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Борис 

Савов"№19 

квартал 132/сто 

тридесет и 

две/,парцел ХV-

1228/римско  

седемнадесет 

тире хиляда 

двеста двадесет и 

осем/,по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих 

одобрен със 

Заповед 

№25/29.01.01г. 

Урегулиран поземлен имот  с 

начин на трайно  ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ  940.18 

/деветстотин и четиридесет цяло и 

осемнадесет/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 5241/08.02.2013г.

1613 1580/06.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Цар 

Освободител" 

квартал 132/сто 

тридесет и две/ 

парцел ХІІІ-1232 

/римско 

тринадесет тире 

хиляда двеста 

тридесет и две. 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 683,85 /  

шестотин осемдесет и три цяло 

осемдесет и пет /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5631/19.11.2013г.



1614 1581/06.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Цар 

Освободител" 

квартал 132/сто 

тридесет и две/ 

парцел Х-1236 

/римско десет 

тире хиляда 

двеста тридесет и 

шест/. 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 912.86/  

деветстотин и дванадесет цяло 

осемдесет и шест/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1615 1582/06.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Бачо Киро" 

квартал 132/сто 

тридесет и две/ 

парцел VІІ-1233 

/римско седем 

тире хиляда 

двеста тридесет и 

три/. 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 755.80/  

седемстотин петдесет и пет цяло и 

осемдесет/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1616 1583/06.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Бачо Киро" 

квартал 132/сто 

тридесет и две/ 

парцел VІІІ-1234 

/римско осем 

тире хиляда 

двеста тридесет и 

четири /. 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 640,98/  

шестотин и четиридесет цяло 

деветдесет и осем/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1617 1584/06.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Бачо Киро" 

квартал 132/сто 

тридесет и две/ 

парцел ІХ-1235 

/римско девет 

тире хиляда 

двеста тридесет и 

пет /. 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 602,82/  

шестотин и  две цяло осемдесет  и 

два/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1618 1585/06.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Бачо Киро" 

квартал 132/сто 

тридесет и две/ 

парцел VІ-1230 

/римско шест 

тире хиляда 

двеста тридесет/. 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 687.64/  

шестотин  осемдесет и седем цяло 

шестдесет и четири/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1619 1586/06.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Борис Савов" 

квартал 132/сто 

тридесет и две/ 

парцел ХVІ-1227 

/римско 

шестнадесет тире 

хиляда двеста 

двадесет и седем/. 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 1225.99/  хиляда 

двеста двадесет и пет цяло 

деветдесет и девет/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1620 1587/06.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Борис Савов" 

квартал 132/сто 

тридесет и две/ 

парцел ХІV-1231 

/римско 

четиринадесет 

тире хиляда 

двеста тридесет и 

едно/. 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 1044.49/  хиляда 

четиридесет и четири цяло 

четиридесет и девет/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1621 1588/10.07.06г.

с.Г. Поровец 

община Исперих 

област Разград 

парцел 

59/петдесет и 

девет / масив 

0/нула в 

землището на с.Г. 

Поровец 

местност"Дюз 

Гьолджук"

Поземлен имот №000059/нула 

нула нула нула пет девет/ с начин 

на трайно ползване 

ВОДОСТОПАН-СКИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ с площ на имота 

1,451/едно цяло четиристотин 

петдесет и един/дка,ведно с 

построените в него сгради и 

съоръжения:/продължение/

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1622 1589/11.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Цанко 

Церковски №6" 

квартал № 147/ 

сто четиридесет и 

седем/:парцел ІІІ-

1419/римско три 

тире хиляда 

четиристотин и 

деветнадесет/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 1023/  хиляда  

двадесет и три /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1623 1590/11.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Цанко 

Церковски №8" 

квартал № 147/ 

сто четиридесет и 

седем/:УПИ ІV-

1422/римско  

четири тире 

хиляда 

четиристотин 

двадесет и две/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 1082  /хиляда  

осемдесет и два/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1624 1591/11.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Цанко 

Церковски №10" 

квартал № 147/ 

сто четиридесет и 

седем/:УПИ V-

1423/римско  пет 

тире хиляда 

четиристотин 

двадесет и две/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 611/  шестотин 

и единадесет /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1625 1592/11.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Любен 

Каравелов №26" 

квартал № 147/ 

сто четиридесет и 

седем/:УПИ VІ-

1424/римско  

шест тире хиляда 

четиристотин 

двадесет и 

четири/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 642  /шестотин 

четиридесет и два/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1626 1593/11.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Любен 

Каравелов №28" 

квартал № 147/ 

сто четиридесет и 

седем/:УПИ VІІ-

1425/римско  

седем тире 

хиляда 

четиристотин 

двадесет и пет/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 605/  шестотин 

и пет /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1627 1594/12.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Любен 

Каравелов №30" 

квартал № 147/ 

сто четиридесет и 

седем/:УПИ VІІІ-

1426/римско  

осем тире хиляда 

четиристотин 

двадесет и шест/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 612  /шестотин  

и дванадесет/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1628 1595/12.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Захари 

Стоянов №17" 

квартал № 147/ 

сто четиридесет и 

седем/:УПИ ІХ-

1427/римско  

девет тире хиляда 

четиристотин 

двадесет и седем/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 634  /шестотин  

тридесет и четири/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1629 1596/12.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Захари 

Стоянов №15" 

квартал № 147/ 

сто четиридесет и 

седем/:УПИ Х-

1421/римско  

десет тире хиляда 

четиристотин 

двадесет и едно/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 1068  /хиляда 

шестдесет и осем/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1630 1597/12.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Захари 

Стоянов №13" 

квартал № 147/ 

сто четиридесет и 

седем/:УПИ ХІ-

1420/римско  

единадесет тире 

хиляда 

четиристотин и  

двадесет / 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 1032  /хиляда 

тридесет  и два /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1531 1598/12.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Захари 

Стоянов №11" 

квартал № 147/ 

сто четиридесет и 

седем/:УПИ ХІІ-

1417/римско  

дванадесет тире 

хиляда 

четиристотин и  

седемнадесет / 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 995  

/деветстотин деветдесет и 

пет/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1532 1599/12.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Захари 

Стоянов №9" 

квартал № 147/ 

сто четиридесет и 

седем/:УПИ ХІІІ-

1416/римско  

тринадесет тире 

хиляда 

четиристотин и  

шестнадесет / 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 599  /петстотин 

деветдесет и девет /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1533 1600/12.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Иван Кръстев 

№67"               

квартал № 147         

/сто четиридесет 

и седем/:УПИ 

ХІV-1415/римско  

четиринадесет 

тире хиляда 

четиристотин и  

петнадесет / 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 641 /шестотин 

четиридесет и един /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1534 1601/12.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Иван Кръстев 

№65"               

квартал № 147         

/сто четиридесет 

и седем/:УПИ ХV-

1414/римско  

петнадесет тире 

хиляда 

четиристотин и  

четиринадесет / 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 673  /шестотин 

седемдесет и три /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1535 1602/12.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Иван Кръстев 

№61"               

квартал № 147         

/сто четиридесет 

и седем/:УПИ 

ХVІІ-

1412/римско  

седемнадесет 

тире хиляда 

четиристотин и  

дванадесет / 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 564 /петстотин 

шестдесет и четири /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1536 1603/12.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Цанко 

Церковски №2"               

квартал № 147         

/сто четиридесет 

и седем/:УПИ І-

1411/римско  

едно  тире хиляда 

четиристотин и  

единадесет / 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 660  /шестотин 

и шестдесет /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1537 1604/12.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Цанко 

Церковски №4"               

квартал № 147         

/сто четиридесет 

и седем/:УПИ ІІ-

1418/римско  две  

тире хиляда 

четиристотин и  

осемнадесет / 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 1019  / хиляда и 

деветнадесет /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1538 1605/14.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Иван Кръстев 

№57               

квартал № 141         

/сто четиридесет 

и едно/:УПИ ХV-

1447/римско  

четиринадесет 

тире хиляда 

четиристотин 

четиридесет и 

седем / 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 722,92  / 

седемстотин двадесет и две цяло 

деветдесет и два /кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1539 1606/14.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Цанко 

Церковски №5               

квартал № 141         

/сто четиридесет 

и едно/:УПИ Х-

1451/римско  

десет тире хиляда 

четиристотин 

петдесет и едно/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 660.22  

/шестотин и шестдесет цяло 

двадесет и два/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1540 1607/14.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Любен 

Каравелов №22               

квартал № 141         

/сто четиридесет 

и едно/:УПИ ІХ-

1452/римско  

девет тире хиляда 

четиристотин 

петдесет и две/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 570,26  

/петстотин и седемдесет цяло 

двадесет и шест/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1541 1608/14.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Любен 

Каравелов №18               

квартал № 141         

/сто четиридесет 

и едно/:УПИ VІІ-

1454/римско  

седем тире 

хиляда 

четиристотин 

петдесет и 

четири/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 900.98  

/деветстотин цяло деветдесет и 

осем/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1542 1609/14.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Любен 

Каравелов №16               

квартал № 141         

/сто четиридесет 

и едно/:УПИ VІ-

1455/римско  

шест тире хиляда 

четиристотин 

петдесет и пет/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 472.72 

/четиристотин седемдесет и две 

цяло  седемдесет и два/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1543 1610/14.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Борис Савов 

№24               

квартал № 141         

/сто четиридесет 

и едно/:УПИ ІІІ-

1457/римско  три 

тире хиляда 

четиристотин 

петдесет и седем/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 696.77 

/шестотин деветдесет и шест цяло 

седемдесет и седем/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1544 1611/14.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Борис Савов 

№20               

квартал № 141         

/сто четиридесет 

и едно/:УПИ І-

1443/римско  

едно тире хиляда 

четиристотин 

четиридесет и три 

/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 591.51 

/петстотин деветдесет и едно цяло 

петдесет и един/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1545 1612/17.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Борис Савов 

№30               

квартал № 142         

/сто четиридесет 

и две/:УПИ І-

1431/римско  

едно тире хиляда 

четиристотин  

тридесет и едно/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 491.74 / 

четиристотин деветдесет  и едно 

цяло седемдесет и четири / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1546 1613/17.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Борис Савов 

№32               

квартал № 142         

/сто четиридесет 

и две/:УПИ ІІ-

1436/римско  две 

тире хиляда 

четиристотин  

тридесет и шест/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 735.67 / 

седемстотин  тридесет и пет цяло 

шестдесет и седем / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1547 1614/17.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Борис Савов 

№34               

квартал № 142         

/сто четиридесет 

и две/:УПИ ІІІ-

1437/римско  три 

тире хиляда 

четиристотин  

тридесет и седем/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 956,90 / 

деветстотин  петдесет и шест цяло 

и деветдесет / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1548 1615/17.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Борис Савов 

№36               

квартал № 142         

/сто четиридесет 

и две/:УПИ ІV-

1440/римско  

четири тире 

хиляда 

четиристотин  и 

четиридесет / 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 749,77 / 

седемстотин четиридесет и девет 

цяло седемдесет и седем / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1549 1616/17.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Борис Савов 

№38               

квартал № 142         

/сто четиридесет 

и две/:УПИ V-

1441/римско  пет  

тире хиляда 

четиристотин  и 

четиридесет и 

едно / 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 700,72 / 

седемстотин цяло седемдесет и 

два / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1550 1617/17.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Лудогорие 

№94               

квартал № 142         

/сто четиридесет 

и две/:УПИ VІ-

1442/римско  

шест  тире хиляда 

четиристотин  и 

четиридесет и две 

/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 735.09 / 

седемстотин тридесет и пет цяло и 

девет / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1551 1618/17.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Цанко 

Церковси №11                

квартал № 142         

/сто четиридесет 

и две/:УПИ VІІ-

1439/римско  

седем  тире 

хиляда 

четиристотин  

тридесет и девет 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 651.41 / 

шестотин петдесет и едно цяло 

четиридесет и един / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1552 1619/17.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Цанко 

Церковси №9                

квартал № 142         

/сто четиридесет 

и две/:УПИ VІІІ-

1438/римско  

осем  тире хиляда 

четиристотин  

тридесет и осем/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 939.33 

/деветстотин тридесет и девет 

цяло тридесет и три / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1552 1620/17.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Цанко 

Церковси №7                

квартал № 142         

/сто четиридесет 

и две/:УПИ ІХ-

1435/римско  

девет  тире 

хиляда 

четиристотин  

тридесет и пет/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 900.34 

/деветстотин цяло тридесет и 

четири / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1553 1621/17.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Любен 

Каравелов"№7                

квартал № 142         

/сто четиридесет 

и две/:УПИ Х-

1434/римско  

десет  тире 

хиляда 

четиристотин  

тридесет и 

четири/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 881,32 

/осемстотин осемдесет и едно 

цяло тридесет и два / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1554 1622/17.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Любен 

Каравелов"№5                

квартал № 142         

/сто четиридесет 

и две/:УПИ ХІ-

1433/римско  

единадесет  тире 

хиляда 

четиристотин  

тридесет и три/ 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 723.65 

/седемстотин двадесет и три цяло 

шестдесет и пет/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1555 1623/21.07.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград 

квартал 9 /сто 

четиридесет и 

две/:УПИ І-256 

/римско едно 

тире двеста 

петдесет и шест/ 

по регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 1101.66 /хиляда 

сто и едно цяло шестдесет и шест/ 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1556 1624/24.07.06г.

гр.Исперих 

община Исперих 

област Разград 

ул"Родопи №1                

квартал № 185         

/сто осемдесет и 

пет /  парцел Х-

523 /римско десет 

петстотин  

двадесет и три / 

по  

регулационния 

план на града  

утвърден със 

Заповед 

№105/30.06.1998   

на кмета на 

община Исперих

Урегулиран поземлен имот  с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 

1163/хиляда сто  шестдесет и три / 

кв.м ведно с построените  в него: 

СУТЕРЕН със застроена площ 

113,77 кв.м:ВТОРИ ЕТАЖ със 

застроена площ 314,82 кв.м и 

ТРЕТИ ЕТАЖ със застроена площ  

314,82 кв.м от масивна триетажна 

сграда със обща разгърната 

застроена площ 1058,25 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

На Основание Заповед №267 от 

17.08.2006г.За  изменение на 

подробния устройствен план 

/план за регулация/ за УПИ Х и 

УПИ І в кв.185 гр.Исперих и 

Договор за покупко -продажба 

№166/22.12.06г   площта на 

имота  се променя на  

968/деветстотин шестдесет и 

осем/кв.м



1557 1625/14.08.06г.

с.Делчево 

община Исперих 

област Разград 

ул."Ангел 

Кънчев"№4 

квартал 6/шест: /  

УПИ І- 64 / 

римско едно тире  

шестдесет и 

четири арабско 

/по 

регулационния  

план  на селото 

утвърден  със 

Заповед  

№277/1940г.На 

кмета на Община 

Исперих 

240/1100/ двеста и четиридесет 

наклонена черта хиляда и сто 

/идеални части от застроен 

поземлен имот  с начин на трайно  

ползване ДВОРНО МЯСТО с 

площ 1 100 /хиляда и сто/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед 

429/18.12.2006г и предаден на 

Назми Мехмед

1558 1626/14.08.06г.

с.Яким Груево 

община Исперих 

област Разград 

ул."Вихрен"№12 

квартал 24/ 

двадесет и четири 

/:  УПИ ІV- 72 / 

римско четири 

тире  седемдесет 

и две арабско /по 

регулационния  

план  на селото 

утвърден  със 

Заповед  

№343/28.12.2001

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ  2 180.12/ две 

хиляди сто  и осемдесет  цяло и 

дванадесет / кв.м ведно с 

построените в него  

самастоятелни обекти : 

полумасивна жилищна сграда с 

площ 98,05 /деветдесет и осем 

цяло и пет/ кв.м  и нежилищна 

постройка с площ  37,34 /тридесет 

и седем и тридесет и четири/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Актът е отписан на основание 

Заповед 

№370/09.11.06г.Продаден на 

Осман Кадир Аптула



1559 1627/14.08.06г.

с.Делчево 

община Исперих 

област Разград 

ул."Еделвайс" 

№10 квартал 

6/шест /:УПИ ХІІ-

65  /римско 

дванадесет тире 

шестдесет и пет 

арабско/по 

регулационния  

план  на селото 

утвърден  със 

Заповед  

№277/1940г.На 

кмета на Община 

Исперих 

215/1045/двеста и петнадесет 

наклонена черта  хиляда 

четиридесет и пет / идеални части 

от застроен  поземлен  имот с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 

1045/хиляда четиридесет и пет/ 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед 

411/04.12.06г и предаден на 

Басри Акиф

1560 1628/14.08.06г.

с.Делчево 

община Исперих 

област Разград 

ул."Ахелой" №3 

квартал 

20/двадесет/: 

УПИ Х  /римско 

десет/ по 

регулационния  

план  на селото 

утвърден  със 

Заповед  

№277/1940г.На 

кмета на Община 

Исперих 

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 1 

120/хиляда сто и двадесет/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Описан със Заповед 

№411/04.12.06г. 



1561 1629/28.07.06г.

с.Яким Груево 

община Исперих 

област Разград 

ул"Ив.Вазов" 

№40 квартал 15/ 

петнадесет /: 

парцел І-

105/римско  едно 

тире сто и пет / 

по регулационния  

план  на селото 

утвърден  със 

Заповед  

№343/28.12.2001

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ  3147,38/ три 

хиляди  сто четиридесет и осем 

цяло тридесет и осем/ кв.м ведно с 

39,03%/тридесет и девет цяло и 

три процента/ идеални части от 

самостоятелен  обект, 

представляващ масивна  

едноетажна сграда със застроена 

площ  221,75 /двеста двадесет и 

едно цяло седемдесет и пет/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1562 1630/28.07.06г.

с.Тодорово 

Община Исперих 

област Разград 

ул."В.Левски" 

№29 квартал 

15/петнадесет/,па

рцел V-93/римско 

пет  тире 

деветдесет и три 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден 

със Заповед 

№63/07.04.1987г  

На Кмета на 

община Исперих 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО    с площ 1489,13 /хиляда 

четиристотин  осемдесет и девет 

цяло и тринадесет/кв.м ведно с 

33,13% /тридесет  и три  цяло  и 

тринадесет процента/ идеални 

части от самостоятелен обект, 

представляващ  масивна  

двуетажна сграда с разгърната  

площ 420 /четиристотин и 

двадесет/кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1563 1641/03.08.06г.

с.Вазово Община 

Исперих                    

област Разград    

ул." Александър 

Стамболийски" 

№41  квартал 60/ 

шестдесет/, УПИ  

ІІІ-211 /римско 

три тире двеста и 

единадесет/,по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден 

със Заповед 

№3016/1935г  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

1 315/хиляда триста и 

петнадесет/кв.м ведно с 

построените  в него обекти: 

полумасивна сграда със застроена 

площ  92/деветдесет и два/ кв.м 

лятна кухня със застроена площ 

30/тридесет/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1564 1642/14.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Юрий 

Гагарин " №19  

квартал 97/ 

деветдесет и 

седем /, УПИ  ІХ-

1791/римско 

девет тире хиляда 

седемстотин  

деветдесет и едно 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

1 315/хиляда триста и 

петнадесет/кв.м ведно с 

построените  в него обекти: 

полумасивна сграда със застроена 

площ  92/деветдесет и два/ кв.м 

лятна кухня със застроена площ 

30/тридесет/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1565 1643/14.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Ахинора " 

№62  квартал 97/ 

деветдесет и 

седем /, УПИ  VІІ-

1796/ римско 

седем тире 

хиляда 

седемстотин 

деветдесет и шест 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

1 119,10/хиляда сто и 

деветнадесет цяло и десет кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1566 1644/14.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Юрий 

Гагарин  " №17  

квартал 97/ 

деветдесет и 

седем /, УПИ  Х-

1790/ римско 

десет тире хиляда 

седемстотин и 

деветдесет  

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

816,53/ осемстотин и шестнадесет  

цяло петдесет и три/кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1567 1645/15.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Юрий 

Гагарин  " №13  

квартал 97/ 

деветдесет и 

седем /, УПИ  ХІІ-

1786/ римско 

дванадесет тире 

хиляда 

седемстотин 

осемдесет и шест 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

873.44/ осемстотин  седемдесет и 

три цяло четиридесет и 

четири/кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1568 1646/15.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Гео Милев  " 

№13  квартал 97/ 

деветдесет и 

седем /, УПИ  

ХІІІ-1785/ римско 

тринадесет тире 

хиляда 

седемстотин 

осемдесет и пет 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

753,21/ седемстотин  петдесет и 

три цяло двадесет и един/кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1569 1647/15.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Гео Милев  " 

№11  квартал 97/ 

деветдесет и 

седем /, УПИ  

ХІV-1784/ римско 

четиринадесет 

тире хиляда 

седемстотин 

осемдесет и 

четири 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

740,09/ седемстотин и 

четиридесет цяло и девет/кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1570 1648/15.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Юрий 

Гагарин  " №15  

квартал 97/ 

деветдесет и 

седем /, УПИ  ХІ-

1787/ римско 

единадесет тире 

хиляда 

седемстотин 

осемдесет и 

седем арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

798,74/ седемстотин деветдесет и 

осем цяло седемдесет и четири/ 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1571 1649/16.08.06г.

с.Йонково 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Чавдар   " 

№21  квартал 68/ 

шестдесет и осем 

/, УПИ  ІІ-665/ 

римско две тире 

шестотин 

шестдесет и пет 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден 

със Заповед 

№62/07.04.1987г.

на Кмета на 

община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

1 753,91/ хиляда седемстотин 

петдесет и три цяло деветдесет и 

еден/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1572 1650/16.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Лом  " №25  

квартал 18/ 

осемнадесет /, 

УПИ  ХVІ-2285/ 

римско 

шестнадесет тире 

две хиляди двеста 

осемдесет и пет 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

712,40 /седемстотин и дванадесет  

цяло и четиридесет/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1573 1651/16.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Скът  " №24  

квартал 18/ 

осемнадесет /, 

УПИ  V-2283/ 

римско пет тире 

две хиляди двеста 

осемдесет и три 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

745,54 /седемстотин четиридесет  

и пет цяло петдесет и четири / 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1574 1652/16.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Лом  " №23  

квартал 18/ 

осемнадесет /, 

УПИ ХVІІ-2286/ 

римско 

седемнадесет 

тире две хиляди 

двеста осемдесет 

и шест 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

739,61 /седемстотин тридесет  и 

девет цяло шестдесет и един / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1575 1653/16.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Бистрица  " 

№5  квартал 18/ 

осемнадесет /, 

УПИ Х-2276/ 

римско десет 

тире две хиляди 

двеста седемдесет  

и шест 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

739,61 /седемстотин тридесет  и 

девет цяло шестдесет и един / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1576 1654/16.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Лом  " №27  

квартал 18/ 

осемнадесет /, 

УПИ ХV-2282/ 

римско 

петнадесет тире 

две хиляди двеста 

осемдесет  и две 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

752,32 /седемстотин петдесет и 

две цяло тридесет и два / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1577 1655/17.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Бистрица  " 

№1  квартал 18/ 

осемнадесет /, 

УПИ ХІІ-2274/ 

римско 

дванадесет тире 

две хиляди двеста 

осемдесет  и 

четири 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

701,58 /седемстотин  и едно цяло 

петдесет и осем / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1578 1656/17.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Бистрица  " 

№3  квартал 18/ 

осемнадесет /, 

УПИ ХІ-2275/ 

римско 

единадесет тире 

две хиляди двеста 

седемдесет  и пет 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

772,14 /седемстотин  седемдесет  

идве цяло и четиринадесет / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1579 1657/17.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Скът  " №26 

квартал 18/ 

осемнадесет /, 

УПИ VІ-2280/ 

римско шест тире 

две хиляди двеста 

и осемдесет   

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

788,31 /седемстотин осемдесет и 

осем цяло тридесет и един / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1580 1658/17.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Скът  " №20 

квартал 18/ 

осемнадесет /, 

УПИ ІІІ-2287/ 

римско три тире 

две хиляди двеста   

осемдесет и 

седем  

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

672,04 /шестотин седемдесет и две 

цяло и четири / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1581 1659/17.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Скът  " №22 

квартал 18/ 

осемнадесет /, 

УПИ ІV-2284/ 

римско четири 

тире две хиляди 

двеста   

осемдесет и 

четири  

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

843,64 /осемстотин четиридесет и 

три цяло шестдесет и четири / 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1582 1660/17.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Лом  " №29 

квартал 18/ 

осемнадесет /, 

УПИ ХІV-2281/ 

римско 

четиринадесет 

тире две хиляди    

осемдесет и едно  

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

804,01 /осемстотин  и четири цяло 

и един / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1583 1661/21.08.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Никола 

Вапцаров" №69 

квартал 

46/четиридесет и 

шест/ :УПИ ХVІІІ-

9573 /римско 

осемнадесет тире 

девет хиляда 

петстотин 

седемдесет и три 

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

623,82 /шестотин двадесет и три 

цяло осемдесет и два / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1584 1662/21.08.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Васил 

Левски " №78 

квартал 2/две/ 

:УПИ VІ-7 

/римско шест 

тире седем 

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

1327,97 /хиляда триста двадесет и 

седем цяло деветдесет и седем / 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1585 1663/21.08.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Никола 

Вапцаров " №67 

квартал 

46/четиридесет и 

шест/ :УПИ ХІІІ-

58 /римско  

тринадесет тире 

петдесет и осем 

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

1343,21 /хиляда триста 

четиридесет и три цяло двадесет и 

един / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1586 1664/21.08.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Христо 

Ботев " №9 

квартал 9/девет/ 

:УПИ ІV-258 

/римско четири 

тире двеста 

петдесет и осем  

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

928,82 /деветстотин двадесет и 

осем цяло осемдесет и два / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1587 1665/21.08.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Никола 

Вапцаров " №65 

квартал 

46/четиридесет и 

шест/ :УПИ ХІІ-

59 /римско 

дванадесет тире 

петдесет и девет  

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

773,67 /седемстотин седемдесет и 

три цяло и три цяло шестдесет и 

седем / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1588 1666/21.08.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Никола 

Вапцаров " №63 

квартал 

46/четиридесет и 

шест/ :УПИ ХІ-59 

/римско 

единадесет  тире 

петдесет и девет  

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

832,71 /осемстотин тридесет и две 

цяло седемдесет и един / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1589 1667/21.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Гео Милев  " 

№7а квартал 79/ 

седемдесет и 

девет /:УПИ ХІ-

1746 римско 

единадесет тире 

хиляда 

седемстотин 

четиридесет и 

шест  арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

294,44 / двеста деветдесет и 

четири цяло четиридесет и четири  

/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1590 1668/21.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Христо Ботев  

" №730 квартал 

79/ седемдесет и 

девет /:УПИ Х-

1926 римско 

десет тире хиляда 

деветстотин 

двадесет и шест   

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

368,46 / триста шестдесет и осем 

цяло четиридесет и шест  / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1591 1669/22.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Скът  " №26 

А квартал 18/ 

осемнадесет 

/:УПИ VІІ--2279 

римско седем 

тире две хиляди 

двеста седемдесет 

и девет   

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

321,82 / триста двадесет и едно 

цяло осемдесет и два  / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1592 1670/22.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Бистрица  " 

№7 квартал 18/ 

осемнадесет 

/:УПИ ІХ--2277 

римско девет 

тире две хиляди 

двеста седемдесет 

и седем    

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

265,47 / двеста шестдесет и пет 

цяло четиридесет и седем / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1593 1671/22.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Скът "№26Б 

квартал 18/ 

осемнадесет 

/:УПИ VІІІ--2278 

римско осем тире 

две хиляди двеста 

седемдесет и 

осем     

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

265,47 / двеста шестдесет и пет 

цяло четиридесет и седем / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1594 1672/22.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Лом "№31 

квартал 18/ 

осемнадесет 

/:УПИ ХХV--

2273 римско 

двадесет и пет 

тире две хиляди 

двеста седемдесет 

и три  арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

378/триста седемдесет и осем/ 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1595 1673/22.08.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Лом "№33 

квартал 18/ 

осемнадесет 

/:УПИ ХІІІ--2273 

римско 

тринадесет тире 

две хиляди двеста 

седемдесет и три  

арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

343/триста четиридесет и три/ 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1596 1674/30.08.06г.

с.Китанчево  

община 

Исперих,област 

Разград ул."Хан 

Аспарух"№41 

поземлен имот 

№37010.90.100/ 

тридесет и седем 

нула десет точка 

деветдесет точка 

сто/ с площ 1759/ 

хиляда 

седемстотин 

петдесет и девет/ 

кв.м собственост 

на 

ПК"Наркооп"гр.И

сперих

26.80%/двадесет и шест цяло и 

осемдесет процента/ идеални 

части от самостоятелен обект, 

представляващ масивна дветажна 

сграда № 37010.90.100.1/тридесет 

и седем  нула десет точка 

деветдесет точка сто точка едно 

/със застроена площ 223/двеста 

двадесет и три/кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1597 1675/11.09.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Христо 

Ботев " №11 

квартал 9/девет/ 

:УПИ ІХ-258 

/римско девет 

тире двеста 

петдесет и осем  

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

732,68 / седемстотин тридесет и 

две цяло шестдесет и осем / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1598 1676/11.09.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Христо 

Ботев " №3 

квартал 

21/двадесет и 

едно/ :УПИ ІІ-225 

/римско две тире 

двеста двадесет и 

пет арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

611,78 / шестотин и единадесет 

цяло седемдесест и осем  / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1599 1677/11.09.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Никола 

Вапцаров " №45 

квартал 

45/четиридесест и 

пет/ :УПИ ХХІІІ-

534 /римско 

двадесест и три 

тире петстотин 

тридесест и 

четири  арабско/ 

по регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

1017,80 / хиляда и седемнадесет 

цяло и осемдесет   / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1600 1678/11.09.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Витоша " 

№36 квартал 

32/тридесет и 

две/ :УПИ ІХ-108 

/римско девет 

тире сто и осем   

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

701,13 / седемстотин и едно цяло 

и тринадесет/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед  

№701/03.12.09г. И предаден на 

Бойка Велчева



1601 1679/14.09.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

квартал 26/ 

двадесет и шест 

/:УПИ ХХХІV--

2098/ римско 

тридесет и четири 

тире две хиляди 

деветдесест и 

осем  арабско/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

727,24 / седемстотин двадесет и 

седем цяло двадесет и четири/ 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със Заповед  

№442/20.11.07г. И предаден на 

"Бил Сев"

1602 1680/21.09.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Никола 

Вапцаров " №77 

квартал 

46/четиридесет и 

шест/ :УПИ ХІV-

57 /римско 

четиринадесет 

тире петдесет и 

седем арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

1 197,69/ хиляда сто деветдесет и 

седем цяло шестдесет и девет/ 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1603 1681/21.09.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

квартал 

53/петдесет и 

три/ :УПИ ХІІІ-

514 /римско 

тринадесет тире 

петстотин и 

четиринадесет 

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

1 085,06/ хиляда осемдесет и пет 

цяло и шест/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1604 1682/21.09.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

квартал 

53/петдесет и 

три/ :УПИ ХІ-514 

/римско 

единадесет тире 

петстотин и 

четиринадесет 

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

942,24/ деветстотин четиридесет и 

две цяло двадесет и четири/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1605 1683/26.09.06г.

с.Лудогорци  

община Исперих 

област Разград 

ул."Витоша"№7  

квартал 

37/тридесет и 

седем/,УПИ ХІІ-

370/ римско 

дванадесет тире 

триста и 

седемдесет 

арабско/,по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден 

със Заповед 

№80/1965г. На 

Кмета на Община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

1 440/ хиляда четиристотин и 

четиридесет / кв.м ведно с 

построените в него жилищна 

сграда със застроена площ  38/ 

тридесет и осем/ кв.м и 

пристройка със застроена площ 

38/ тридесет и осем / кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1606 1684/26.09.06г.

с.Лудогорци  

община Исперих 

област Разград 

ул."Витоша"№9  

квартал 

37/тридесет и 

седем/,УПИ ХVІІІ-

/ римско 

осемнадесет /,по 

регулационния 

план на 

селото,утвърден 

със Заповед 

№80/1965г. На 

Кмета на Община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

775/ седемстотин седемдесет и пет 

/ кв.м ведно с построената в него 

полумасивна сграда със застроена 

площ  60/ шестдесет/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1607 1685/21.11.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Лудогорие 

"№95 квартал 

143/  сто 

четиридесест и 

три /:УПИ ХІV--

1496 римско 

четиринадесет 

тире хиляда 

четиристотин 

деветдесет и 

шест/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

534,60/ петстотин тридесет и  

четири цяло и шестдесет/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1608 1686/21.11.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Преспа  

квартал 65/  

шестдесет и пет 

/,:УПИ ХХV--252 

римско двадесет 

и пет тире двеста 

петдесет и две/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

1075,98/ хиляда седемдесет  и пет 

цяло деветдесет и осем/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1609 1687/21.11.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Арда"  

квартал 65/  

шестдесет и пет 

/,:УПИ ХІХ--254 

римско 

деветнадесет тире 

двеста петдесет и 

четири//,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

580,39/ петстотин и осемдесет 

цяло тридесет и девет/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1607 1688/21.11.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Панайот 

Банков"№30  

квартал 34/  

тридесет и четири 

/,:УПИ ХХ--2181 

римско двадесет 

тире две хиляди  

сто осемдесет и 

едно /,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

602,67/ шестотин и две цяло 

шестдесет и седем/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1608 1689/21.11.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Панайот 

Банков"№32  

квартал 34/  

тридесет и четири 

/,:УПИ І--2184 

римско едно тире 

две хиляди сто 

осемдесет и 

четири /,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

578,27/ петстотин седемдесет и 

осем цяло двадесет и седем/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1609 1690/21.11.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Любен 

Каравелов"№4  

квартал 126/  сто 

двадесет и шест 

/,:УПИ VІ--1480 

римско шест тире 

хиляда 

четиристотин и 

осемдесет /,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

743,90/ седемстотин четиридесет 

и три цяло и деветдесет/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1610 1691/21.11.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Любен 

Каравелов"№6  

квартал 126/  сто 

двадесет и шест 

/,:УПИ VІІ--1477 

римско  седем 

тире хиляда 

четиристотин 

седемдесет и 

седем /,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

743,90/ седемстотин четиридесет 

и три цяло и деветдесет/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1611 1692/21.11.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Христо 

Смирненски"№16  

квартал 127/  сто 

двадесет и седем 

/,:УПИ V-1307 

римско  пет тире 

хиляда триста и 

седем арабско 

/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

743,90/ седемстотин четиридесет 

и три цяло и деветдесет/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1612 1693/21.11.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Г.С.Раковски"

"№13  квартал 

127   /сто 

двадесет и седем / 

УПИ ХVІІ-1311 

римско   

седемнадесет 

тире хиляда  

триста и 

единадесет 

арабско /,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

528,29/петстотин двадесет  и осем 

цяло и двадесет и девет / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1613 1694/21.11.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Г.С.Раковски"

"№7  квартал 127   

/сто двадесет и 

седем / УПИ ХІХ-

1306 римско   

деветнадесет тире 

хиляда триста и 

шест арабско /,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

736,12 /седемстотин тридесет и 

шест цяло и дванадесет / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1614 1695/21.11.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Цар 

Освободител" 

№25  квартал 129   

/сто двадесет и 

девет / УПИ ХХІ-

1289 / римско 

двадесет и едно 

тире хиляда 

двеста осемдесет 

и девет арабско 

/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

736,12 /седемстотин тридесет и 

шест цяло и дванадесет / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1615 1696/23.11.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Васил 

Левски" №38  

квартал 29   / 

двадесет и девет / 

УПИ ХІІІ-336 / 

римско 

тринадесет тире 

триста тридесет и 

шест  арабско /,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№105/30.06.1998г  

на Кмета на 

община Исперих

350/700 /триста и петдесет от 

седемстотин/ид.части от поземлен 

имот с начин на трайно ползване 

дворно място отреден за парцел 

ХІІІ-336/римско тринадесет-

триста тридесет и шест/ от 

кв.29/двадесет и девет/ с площ на 

парцела 700/седемстотин/ кв м в 

едно с изключителното право на 

собственост върху самостоятелен 

обект-втори етаж на построената в 

имота масивна двуетажна сграда 

със застроена площ 324,70 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1616 1697/27.11.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

квартал 

22/двадесет и две/ 

:УПИ І-

505/римско едно-

петстотин и пет  

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

3703,22 / три хиляди седемстотин 

и три цяло двадесет и два / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1617 1698/28.11.06г.

с.Дрогомъж 

община Исперих 

област Разград 

ул. ,"Д.Полянов" 

кв.61 /шестдесет 

и едно /УПИ І-

457 /римско едно 

тире 

четиристотин 

петдесет и седем 

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

609/25.09.1982г. 

На Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

706,05 / седемстотин и шест цяло 

нула пет / кв.м ,ведно с 

построената в него масивна 

едноетажна сграда - КМЕТСТВО 

със застроена площ 132/сто 

тридесет и два/ кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1618 1699/28.11.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград 

улица,"Огоста" 

квартал 39/ 

тридесет и девет/ 

:УПИ V-

295/римско  пет 

тире двеста 

деветдесет и пет  

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване              ДВОРНО 

МЯСТО с площ                                

853,67 / осемстотин петдесет и 

три цяло шестдесет и седем / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1619 1700/28.11.06г

с.Дрогомъж 

община Исперих 

област Разград 

ул. ,"Н.Вапцаров" 

кв.55 /петдесет и 

пет/ /УПИ VІІІ 

/римско осем / по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

609/25.09.1982г. 

На Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  място за 

АВТОСПИРКА с площ                                

198,73 / сто деветдесет и осем 

цяло седемдесет и три / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1920 1701/29.11.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Пирин "  

квартал 

31/тридесет и 

едно/ :УПИ Х-115 

/римско  десет-

сто и петнадесет 

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                967,37 / 

деветстотин шестдесет и седем 

цяло тридесет и седем/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1921 1702/29.11.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Пирин "  

квартал 

31/тридесет и 

едно/ :УПИ ІХ-

117 /римско  

девет тире сто и 

седемнадесет  

арабско/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                829,78 

/осемстотин двадесет и девет цяло 

седемдесет и осем/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1922 1703/29.11.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград  

улица"Васил 

Левски"   квартал 

39/тридесет и 

девет/ :УПИ VІІ-

298 /римско 

двеста деветдесет 

и осем  арабско/ 

по регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                

831,90/осемстотин тридесет и 

едно цяло и деветдесет / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1923 1704/29.11.06г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград     

квартал 

39/тридесет и 

девет/ :УПИ ХVІІ 

/римско  

седемнадесет/ по 

регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ПАРК  с площ                                

30 150 / тридесет хиляди сто и 

петдесет / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1924 1705/04.12.06г

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград 

улица,"В.Левски" 

квартал 22/ два 

десет и две/ :УПИ 

ІІІ-264/римско   

три тире двеста 

шестдесет и 

четири  арабско/ 

по регулационния 

план на селото 

утвърден със 

Заповед 

№609/25.09.1982  

на Кмета на 

Община Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                2 429,17 / 

две хиляди четиристотин двадесет 

и девет цяло и седемнадесет / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1925 1706/04.12.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Скът" №4  

квартал 21   / 

двадесет и едно / 

УПИ ІІ-2329 / 

римско две тире 

две хиляди 

триста двадесет и 

девет   арабско 

/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот , представляващ 

част от парцел ІІ -2329 с начин на 

трайно ползване   ДВОРНО 

МЯСТО целият  с площ                                

730,05 / седемстотин и тридесет 

цяло нула пет / кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1926 1707/04.12.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Скът" №6  

квартал 21   / 

двадесет и едно / 

УПИ ІІІ-2328 / 

римско три 

двадесет и три 

двадесет и осем  

арабско /,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот , представляващ 

част от парцел ІІІ -2328 с начин на 

трайно ползване   ДВОРНО 

МЯСТО целият  с площ                                

734,43 / седемстотин  тридесет и 

четири цяло четиридесет и три  / 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1927 1708/04.12.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Скът" №10  

квартал 21   / 

двадесет и едно / 

УПИ V-2325 / 

римско пет тире 

две хиляди 

триста двадесет и 

пет  арабско /,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                915,88 

/деветстотин петнадесет цяло 

осемдесет и осем/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1928 1709/04.12.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." 6-ти 

септември" №74  

квартал 2   / две / 

УПИ І-2570 / 

римско едно тире 

две хиляди 

петстотин  и 

седемдесет  

арабско /,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                844,76 

/осемстотин четиридесет и четири 

цяло седемдесет и шест/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1929 1710/04.12.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Янтра " №17  

квартал 9   / девет 

/ УПИ ХХV-2305 

/ римско двадесет 

и пет тире две 

хиляди триста  и 

пет арабско /,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                1003,63 / 

хиляда и три цяло шестдесет и 

три/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1930 1711/05.12.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Сенковец" 

№1  квартал 3    

три / УПИ ХІ-

2597 / римско 

единадесет тире 

две хиляди 

петстотин 

деветдесет и 

седем арабско 

/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                1059,12 / 

хиляда  петдесет и девет цяло и 

дванадесет/ кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1931 1712/05.12.06г.

гр.Исперих 

Община Исперих                    

област Разград    

ул." Сенковец" 

№9  квартал 3    

три / УПИ VІІ-

2601 / римско 

седем тире две 

хиляди шестотин 

и едно  арабско 

/,по 

регулационния 

план на 

града,утвърден 

със Заповед 

№25/29.01.01г  на 

Кмета на община 

Исперих

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                890,61  

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1932 1713/05.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Арда №65 кв.3 

УПИ             VІ-

2602  по  ппана от  

2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                1054,25  

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1933 1714/05.12.06г

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Арда №67 кв.3 

УПИ             V-

2603  по  ппана от  

2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                1355,85 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1934 1715/05.12.06г

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Арда №69 кв.3 

УПИ            І V-

2604  по  ппана от  

2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                874,67 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1935 1716/05.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Ал.Стамболий

ски  кв.30 УПИ            

ХVІІ-322  по  

ппана от  1998г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                1 018 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1936 1717/05.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Хаджи 

Димитър №7  

кв.128 УПИ            

І-1324 по  ппана 

от  2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                632,09 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1937 1718/05.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Борис Савов 

№29 кв.128 УПИ           

ХVІІІ -1326 по  

ппана от  2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                588,24 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1938 1719/05.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Борис Савов 

№35 кв.128 УПИ           

ХV -1331 по  

ппана от  2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                918,49 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1939 1720/05.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Хаджи 

Димитър №9  

кв.128 УПИ           

ХІХ -1325 по  

ппана от  2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване   ДВОРНО МЯСТО  с 

площ                                601,60 

кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1940 1721/05.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Панайот Банко  

кв.21 УПИ           

ХV -1325 по  

ппана от  2001г

312,47/507,71  поземлен имот с 

начин на трайно ползване  

ДВОРНО МЯСТО с площ  507,71 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1941 1722/05.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Ахинора   

кв.30 УПИ           

ХІІ -317 по  ппана 

от  1998г

Поземлен имот  представляващ  

част от парцел ХІІ-317 с начин на 

трайно ползване  ДВОРНО 

МЯСТО целият с площ 312 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1942 1723/05.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Ахинора   

кв.30 УПИ           

ХІІІ -318 по  

ппана от  1998г

Поземлен имот  представляващ  

част от парцел ХІІІ-318 с начин на 

трайно ползване  ДВОРНО 

МЯСТО целият с площ    405 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1943 1724/06.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Хан Аспарух   

кв.31 УПИ           

ІІ -305 по  ппана 

от  1998г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО   с 

площ    547 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1944 1725/06.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Хан Аспарух   

кв.31 УПИ           

ІІІ -306 по  ппана 

от  1998г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО   с 

площ    479 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1945 1726/06.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул.Алеко 

Константинов   

кв.31 УПИ           І 

-304 по  ппана от  

1998г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО   с 

площ    552 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1946 1727/07.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Столетов 

връх"   кв.31 УПИ          

ХІІІ  -300 по  

ппана от  1998г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО   с 

площ    551 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1947 1728/07.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Вежен "   

кв.69 УПИ          І  

-270 по  ппана от  

2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО   с 

площ    724 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1948 1729/07.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Столетов 

връх  "   кв.31 

УПИ   ХІІ  -299 

по  ппана от  

1998г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО   с 

площ    1033 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1949 1730/07.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Столетов 

връх  "   кв.31 

УПИ   ХІ  -299 по  

ппана от  1998г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО   с 

площ    559 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1950 1731/07.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Ахинора  "   

кв.31 УПИ            

VІІІ  -296 по  

ппана от  1998г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО   с 

площ    577 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1951 1732/07.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Столетов  

връх "   кв.31 

УПИ  ХІV  -301 

по  ппана от  

1998г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО   с 

площ    660 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1952 1733/11.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Хан Аспарух" 

кв.31 УПИ  VІ   

по  ппана от  

1998г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО 

/околоблоково пространство/ 

предназначено за Жилищно 

строителство  и магазин  с площ    

7 078 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1953 1734/11.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Васил Левски 

" кв.42 УПИ  І   

по  ппана от  

2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО 

/околоблоково пространство/  в 

жк.Васил Априлов бл.№7 

предназначено за комплексно  

жилищно строителство    с площ    

3 545,34 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5431/29.03.2013г.

1954 1735/11.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Васил Левски 

" кв.41 УПИ  І   

по  ппана от  

2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО 

/околоблоково пространство/  в 

жк.Хан Аспарух бл.№6 

предназначено за комплексно  

жилищно строителство    с площ    

4 974,67 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1955 1736/15.12.06г.

с.Конево община 

Исперих  обл 

Разград поземлен 

имот №000032 

категория VІ

Земеделски имот № 000032 с 

начин на трайно ползване  

ПАСИЩЕ МЕРА    с площ 6,693 

дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1956 1737/29.01.07г.

с.Духовец 

община Исперих 

обл.Разград  

ул.Н.Й.Вапцаров 

№55 поземлен 

имот  

№24150,501,395

Урегулиран поземлен имот 

№24150,501,395  с начин на  

трайно  предназначение 

УРБАНИЗИРАНА с начин трайно 

ползване  НИСКО 

ЗАСТРОЯВАНЕ  с площ 825 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1957 1738/29.01.07г.

с.Духовец 

община Исперих 

обл.Разград  

ул.Байкал №2 

поземлен имот  

№24150,501,394

Урегулиран поземлен имот 

№24150,501,394 имот   с начин на  

трайно  предназначение 

УРБАНИЗИРАНА с начин трайно 

ползване  НИСКО 

ЗАСТРОЯВАНЕ  с площ 650 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1958 1739/29.01.07г.

с.Райнино 

община Исперих 

обл.Разград 

ул."Иван Вазов" 

№1 кв.22  УПИ 

ХVІІ по  плана от 

1952г.

360/650 ид ч от урегулиран  

застроен поземлен имот  с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 650 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1959 1740/28.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Вежен " кв.69 

УПИ  V-274   по  

ппана от  2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО   с 

площ    777 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1960 1741/28.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Вежен " кв.69 

УПИ  ІV-273   по  

ппана от  2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО   с 

площ    921 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1961 1742/29.12.06г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Хан Аспарух 

" кв.69 УПИ ХVІІ   

по  ппана от  

2001г

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО 

/околоблоково пространство/  на 

ул."Хан Аспарух" бл.№4,№2,№6 

предназначено за комплексно  

жилищно строителство    с площ    

6 536 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1962 1743/08.01.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Васил Левски  

" №36 кв.45 УПИ 

ХІХ   по  ппана от  

1998г.

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО 

/околоблоково пространство/  

предназначено за комплексно  

жилищно строителство    с площ    

1 235 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1963 1744/29.01.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Панайот 

Волов  " №8 

кв.139 УПИ VІІІ-

1367  по  ппана от  

2001г.

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО  с 

площ  727,66 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1964 1745/30.01.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Борис Савов  

" №55 кв.125 

УПИ ІІІ-1492  по  

ппана от  2001г.

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО  с 

площ  950,89 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1965 1746/30.01.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Борис Савов  

" №53а кв.125 

УПИ  V-1490  по  

ппана от  2001г.

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО  с 

площ  488,23 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1966 1747/30.01.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Борис Савов  

" №53 кв.125 

УПИ  ІV-1491  по  

ппана от  2001г.

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване  ДВОРНО МЯСТО  с 

площ  494,72 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1967 1748/30.01.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Лудогорие  " 

№92 кв.125 УПИ  

ІІ-1493  по  ппана 

от  2001г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 736,46 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1968 1749/30.01.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Борис Савов  

" №51 кв.125 

УПИ  VІ-1489  по  

ппана от  2001г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 

1053,15 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1969 1750/30.01.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Любен 

Каравелов  " №1 

кв.125 УПИ  VІІІ-

1488  по  ппана от  

2001г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 686,95 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1970 1751/30.01.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Борис Савов  

" №49 кв.125 

УПИ  VІІ-1487  

по  ппана от  

2001г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 727,81 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1971 1752/30.01.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Скът " №21 

кв.11 УПИ  VІІІ-

2390  по  ппана от  

2001г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 567,33 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1972 1753/31.01.07г.

с.Лудогорци 

Община Исперих         

Област Разград  

кв.64  УПИ           

ХІ-54  по плана 

от 1965г. 

Нерегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 865 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1973 1754/31.01.07г.

с.Лудогорци 

Община Исперих         

Област Разград  

кв.22 УПИ - І  по 

плана от 1965г. 

Нерегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 476 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1974 1755/31.01.07г.

с.Лудогорци 

Община Исперих         

Област Разград 

ул."Вихрен" 

№28а  кв.35 УПИ  

І-299  по плана от 

1965г. 

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 1 110 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1975 1756/28.02.07г.

с.Драгомъж 

община Исперих 

област Разград  

кв. 52 УПИ І-21 

по плана от 

1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 

1220,28 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1976 1757/28.02.07г.

с.М. Поровец  

община Исперих 

област Разград  

кв.2 УПИ V-7 по  

плана от 1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 

1159,04 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1977 1758/28.02.07г.

с.М. Поровец  

община Исперих 

област Разград  

кв.42 УПИ VІ-510 

по  плана от 

1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 

1015,40 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1978 1759/28.02.07г.

с.Драгомъж 

община Исперих 

област Разград  

кв. 53 УПИ          

VІ-30 по плана от 

1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО  с площ 

1173,00 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС № 5779/14.07.2014г.

1979 1760/28.02.07г.

с.М. Поровец  

община Исперих 

област Разград  

кв.2 УПИ   ІV-8 

по  плана от 

1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване         

ДВОРНО МЯСТО  с площ 785,19 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1980 1761/28.02.07г.

с.М. Поровец  

община Исперих 

област Разград  

кв.2 УПИ   ІІ-8 по  

плана от 1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване         

ДВОРНО МЯСТО  с площ 901,64 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1981 1762/28.02.07г.

с.М. Поровец  

община Исперих 

област Разград  

кв.2 УПИ   ІІІ-8 

по  плана от 

1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване         

ДВОРНО МЯСТО  с площ 849,01 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1982 1764/07.03.07г.

с.Драгомъж 

община Исперих 

област Разград  

кв. 53 УПИ          

V-27 по плана от 

1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване         

ДВОРНО МЯСТО  с площ           

1260,88 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1983 1765/07.03.07г.

с.Драгомъж 

община Исперих 

област Разград  

кв. 53 УПИ          

VІІ-32 по плана 

от 1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване         

ДВОРНО МЯСТО  с площ           

1391,38 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1984 1766/07.03.07г.

с.Драгомъж 

община Исперих 

област Разград  

кв. 53 УПИ          

ІІІ-26 по плана от 

1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване         

ДВОРНО МЯСТО  с площ           

861,24 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1985 1767/07.03.07г.

с.М. Поровец  

община Исперих 

област Разград  

кв.39 УПИ                

І-296 по  плана от 

1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване         

ДВОРНО МЯСТО  с площ           

1051,94 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1986 1768/07.03.07г.

с.М. Поровец  

община Исперих 

област Разград  

кв.33 УПИ                

І-535 по  плана от 

1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване         

ДВОРНО МЯСТО  с площ           

1119,45 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1987 1769/07.03.07г.

с.М. Поровец  

община Исперих 

област Разград  

кв.39 УПИ               

ІІ по  плана от 

1982г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване         

ДВОРНО МЯСТО  с площ           

974,49 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1988 1770/12.03.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Ст. Караджа" 

№18  " кв.190 

УПИ  VІ  по  

ппана от  1998г.

Урегулиран поземлен имот   с 

начин на трайно ползване         

ДВОРНО МЯСТО -околоблоково  

пространство на жилищен 

блок"Диана" с площ 1 781 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1989 1771/12.03.07г.

с.Къпиновци 

община Исперих 

обл.Разград 

местност "Чаир" 

имот №000008 с 

ЕКАТТЕ 40899

Земеделски имот № 000008 с 

начин на трайно ползване  

ОБЩЕСТВЕН ТЕРЕН   с площ  

10,168 с дка  с категория  на 

земята при неполивни  условия 

:ТРЕТА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1990 1772/20.03.07г.

с.Йонково 

Община Исперих                    

област Разград    

ул."Мусала" №19 

кв.73 ,по плана от 

1987г.

588,60/1642,14  ид.ч  от УПИ  с 

начин на трайно ползване  

ДВОРНО МЯСТО  с обща площ  

на  парцела  1642,14 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1991 1773/21.03.07г.

с.Драгомъж 

община Исперих 

област Разград  

кв. 67 УПИ          

ІІІ-313 по плана 

от 1982г.

 УПИ  с начин на трайно ползване  

ДВОРНО МЯСТО  площ 860,62 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1992 1774/21.03.07г.

с.М. Поровец  

община Исперих 

област Разград  

кв.11 УПИ               

ХІV по  плана от 

1982г.

 УПИ  с начин на трайно ползване  

ДВОРНО МЯСТО  площ 1019,28 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1993 1775/21.03.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Васил Левски  

" №101 кв.15 

УПИ  VІ  по  

плана от  2001г.

 УПИ  с начин на трайно ползване  

ТРАФОПОСТ И КОМПЛЕКСНО 

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО  

площ 125 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1994 1793/29.03.07г.

сПодайва община 

Исперих област 

Разград 

ул."Панайот 

Волов" №11 

квартал 41 УПИ І -

326  по плана от 

1982г.

188,23/1160,10           ид .части от 

УПИ  с начин на трайно ползване  

ДВОРНО МЯСТО с обща площ  

на  парцела  1160,10 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1995 1794/02.04.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Йорданка 

Николова  " №1  

кв.85  УПИ  

ХХІХ-643  по  

плана от  2001г.

 УПИ  с начин на трайно ползване   

ДВОРНО МЯСТО   площ 1530,42 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1996 1795/29.03.07г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград 

ул."Стара 

планина" квартал 

42 УПИ ІІІ-350  

по плана от  

1982г.

 УПИ  с начин на трайно ползване   

ДВОРНО МЯСТО   площ 1093,83 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



1997 1796/29.03.07г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград 

ул."Васил 

Левски"№ 80  

квартал 2 УПИ 

VІІ-6  по плана от  

1982г.

 УПИ  с начин на трайно ползване   

ДВОРНО МЯСТО   площ 766,26 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1998 1797/29.03.07г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград 

ул."Васил 

Левски"№25 

квартал 39 УПИ 

VІІІ-298  по плана 

от  1982г.

 УПИ  с начин на трайно ползване   

ДВОРНО МЯСТО   площ 750,82 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1999 1798/29.03.07г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград 

ул."Н.Й.Вапцарав

" квартал 40 УПИ 

ІІІ   по плана от  

1982г.

 УПИ  с начин на трайно ползване   

ДВОРНО МЯСТО   площ 890,42 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2000 1799/29.03.07г.

с.М. Поровец 

община Исперих 

област Разград 

ул."Васил Лезски 

" № 21 квартал 39 

УПИ ІІІ-293,294   

по плана от  

1982г.

 УПИ  с начин на трайно ползване   

ДВОРНО МЯСТО   площ 950,00 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2001 1800/03.04.07г.

гр.Исперих 

обл.Разград 

ул."Йорданка  

Николова" №2    

кв.85  УПИ  

ХХVІІІ-643  по  

плана от  2001г.

 УПИ  с начин на трайно ползване   

ДВОРНО МЯСТО   площ 1351,72 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

1801/10.04.2007г.

гр.Исперих   

област Разград 

ул."Ст.Караджа" 

№ 1 кв. 183 УПИ 

ІІ по   плана от 

1998 г.

50/615 ид.ч. от УПИ с начин на 

трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с обща площ 615 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Красимир 

Ив.Владимиро

в



1802/14.06.2007г.

с.Тодорово    

област Разград 

ул."Дунав" № 25 

кв.44 УПИ VІІІ 

по   плана от 1987 

г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 1248.48 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1803/09.07.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

ул."Ал.Стамболи

йски" № 27 кв. 

183 УПИ І по   

плана от 1998 г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО СТРОТЕЛСТВО И 

ГАРАЖИ с площ 800 кв.м.

На основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1804/16.07.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

ул."Ю.Гагарин" 

№ 18 кв. 98 УПИ 

ІІ по   плана от 

2001 г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 889,74 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1805/16.07.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

ул."Л.Каравелов" 

№ 3 кв. 142 УПИ 

ХІІ-1432 по   

плана от 2001 г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 

420,20кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1806/16.07.2007 г.

гр.Исперих област 

Разград ул."Лом" № 

12 по плана от 2001 

г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 1308,24 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1807/16.07.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

ул."П.Волов" № 9 

кв. 140 УПИ 

ХХІХ по   плана 

от 2001 г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО                                 

с площ 598,54 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1808/16.07.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

ул."Ст.Караджа" 

№ 1 кв. 183 УПИ 

ІІ по   плана от 

1998 г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 1308,24 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1808/16.07.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

ул."Панега" № 36 

кв. 14 УПИ ІІІ по   

плана от 2001 г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 1981,38 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1809/16.07.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

ул."Гео Милев" 

№ 27 кв. 119 

УПИ ХХVІ по   

плана от 2001 г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 1145,80 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1810/16.07.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

ул."Лудогорие " 

№ 97 кв. 143 

УПИ ХІІІ по   

плана от 2001 г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 673,08 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1811/16.07.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

ул."Гео Милев" 

№ 15 кв. 98 УПИ 

І-1797 по   плана 

от 2001 г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 641,73 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1812/16.07.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

ул."Боровец" № 8 

кв. 68 УПИ V-264 

по   плана от 2001 

г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 750,10 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1813/08.08.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

ул."Борис Савов" 

№ 32 кв. 64 УПИ 

V-540 по   плана 

от 2001 г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 1299,34 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1814/13.08.2007 г.

с.Духовец 

община Исперих   

област Разград 

ул."Н.Вапцаров" 

№ 86а поз.имот 

24150.501.591по   

кадастралния 

план от 2005 г.

УПИ с начин на трайно 

предназначение 

УРБАНИЗИРАНА с площ 3004 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

имота е 

продаден на 

Красимир Колев

1815/13.08.2007 Г.

с.Духовец 

община Исперих   

област Разград 

ул."Н.Вапцаров" 

№ 86 поз.имот 

24150.501.590 по 

кадастралния  

план от 2005 г.

УПИ с начин на трайно 

предназначение 

УРБАНИЗИРАНА с площ 3021 

кв.м.ведно с построената 

едноетажна сграда

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

имота е 

продаден на 

Ебазер Али

1816/28.08.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

32874.201.237                           

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на 

трайно ползване НЕЗАСТРОЕН 

ИМОТ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕН,СКЛАДОВ 

ОБЕКТ с площ 3678 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1817/03.09.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

местност 

"КАРАСАН" 

имот № 000082    

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на 

трайно ползване 

ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА 

ГОРСКА ПЛОЩ с площ 4690 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

"Булимоти" 

ЕООД Варна



1818/22.10.2007 г.

с.Духовец 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

24150.30.75                            

Самостоятелен обект 

№24150.30.75.1начин на трайно 

предназначение 

СЕЛСКОСТОПАНСКА СГДАДА 

с застр.площ 179 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1819/22.10.2007 г.

с.Духовец 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

24150.30.75                            

Самостоятелен обект 

№24150.30.75.2с начин на трайно 

предназначение 

СЕЛСКОСТОПАНСКА СГДАДА 

с застр.площ 450 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1820/22.10.2007 г.

с.Духовец 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

24150.30.75                            

Самостоятелен обект 

№24150.30.75.3с начин на трайно 

предназначение 

СЕЛСКОСТОПАНСКА СГДАДА 

с застр.площ 181 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1821/16.10.2007 г.

с. Белинци 

община Исперих   

област Разград 

ул."Кирил и 

Методи" № 11 

поземлен имот № 

03472.40.134  

УПИ с начин на трайно 

предназначение 

УРБАНИЗИРАНА с начин на 

тр.ползване НИСКО 

ЗАСТРОЯНАВЕ с  площ 787 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1822/16.10.2007 г.

с. Белинци 

община Исперих   

област Разград 

ул."В.Левски"№ 

22 поземлен имот 

№ 03472.40.134  

УПИ с начин на трайно 

предназначение 

УРБАНИЗИРАНА с начин на 

тр.ползване НИСКО 

ЗАСТРОЯНАВЕ с  площ 770 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1823/16.10.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

местност 

"КАРАСАН" 

имот № 000082    

Самостоятелен обект -масивна 

двуетажна ХИЖАсъс застр. площ 

163,00 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

"Булимоти" 

ЕООД Варна

1824/16.10.2007 г.

с.Къпиновци 

община Исперих   

област Разград 

местност "ЧАИР" 

позимлен имот № 

000008   

Самостоятелен обект -бивше 

училище - с обща застр. площ 

299,00 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Димитър 

Христов Томов

1825/12.11.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

32874.201.170      

по   плана от 2005 

г.

Поземлен имот с начин на  трайно 

предназначение  

УРБАНИЗИРАНА  с начин на 

тр.ползване -друг вид зем.земя с 

площ 1151 кв.м.

у

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1826/15.11.2007 г.

с.Лудогорци 

община Исперих   

област Разград 

ул."8-ми март" № 

16 кв. 67 УПИ ІІ 

по   плана от 1965 

г.

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 1390 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1827/10.12.2007 г.

с.Лудогорци 

община Исперих   

област Разград  

кв. 75 УПИ ІІІ по   

плана от 1995 г.

Самостоятелни обекти -НАВЕСИ 

ЗА ТЮТЮН     с обща застр. 

площ 600,00 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Величко 

Тодоров 

Великов

1828/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

167005 местност 

"Юсек юстю"             

Самостоятелен обект -СИЛАЖНА 

ЯМА      със  застр. площ 720,00 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1829/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

167001 местност 

"Юсек юстю"             

Самостоятелен обект -СИЛАЖНА 

ЯМА      със  застр. площ 720,00 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1830/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045008 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПАСИЩА, ІVкатегория 

с площ 1955 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1831/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045035 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА ПИВА, 

ІVкатегория с площ 780 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1832/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045036 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПАСИЩА, МЕРИ, 

ІVкатегория с площ 4623 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1833/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045064 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА ПИВА, 

ІVкатегория с площ 413 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1834/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045102 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 797 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Атанас 

Николов 

Ранчев 

1835/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045105 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА ПИВА, 

ІVкатегория с площ 609 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1836/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045106 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 550 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

ЙОРДАН 

ДИМИТРОВ 

ЙОРДАНОВ

1837/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045107 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 561 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1838/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045108 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА ПИВА, 

ІVкатегория с площ 208 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1839/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045111 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 1108 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Велизар 

М.Асенов и 

Шукри Али

1840/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045112 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 593кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Велизар 

М.Асенов и 

Шукри Али

1841/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045113 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ           ІVкатегория 

с площ1650 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Пембегюл 

М.Юмер         



1842/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045120 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 1600 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Емине 

Ахмедова 

Юзеирова 

1843/10.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045121 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 845 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Халим Билял 

Юмер        

1844/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045122 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ           ІVкатегория 

с площ 1185 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Халим Билял 

Юмер        

1845/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045123 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 1359 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Альоша 

Стефанов 

Стоянов 

1846/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045124 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 1363 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Исмет Исмаил 

Мехмед     

1847/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045125 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ           ІVкатегория 

с площ 1063 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Халим Билял 

Юмер        

1848/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045126 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА ПИВА, 

ІVкатегория с площ 792 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Пембегюл М. 

Юмер        

1849/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045127 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 1856 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Гюлхан 

Мехмед Кадир     



1850/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045128 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 1498 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Джелил 

Махмуд 

Джелил    

1851/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045129 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 804 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Петър Спасов 

Илиев         

1852/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045130 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 834 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Хашим Шукрю 

Хашим       

1853/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045131 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване СТОПАНСКИ ДВОР 

ІVкатегория с площ 315 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Тодорка 

Стоянова 

Стоянова

1854/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045132 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване СТОПАНСКИ ДВОР 

ІVкатегория с площ 311 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Анастасия 

Тотева 

Иванова

1855/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045134 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА ОРНА 

ЗЕМЯ ІVкатегория с площ 276 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

 

1856/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045142 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ             

ІVкатегория с площ 1109 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Тюркяй Вели 

Меджед   

1857/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045239 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 1495 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Тодор 

Кирилов 

Георгиев



1858/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045244 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 678  кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Тодор 

Кирилов 

Георгиев

1859/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045241 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 948  кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

 

1860/11.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045400 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИ 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ІV 

категория с площ 9 034 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

 

1861/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045243 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 789  кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Заид Салимов    

1862/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045245 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 648  кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Цветана 

Т.Георгиева

1863/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045246 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ  1215 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Али Мехмедов 

Алиев

1864/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045247 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ 1152  кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Никола 

Г.Ников   

1865/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045248 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, 

ІVкатегория с площ 1118  кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Елисей 

Маринов 

Хубанов



1866/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045249 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНИ ПЛОЩИ, 

ІVкатегория с площ  1039 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1867/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045250 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ОВОЩНИ 

НАСАЖДЕНИЯ ІVкатегория с 

площ  795     кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1868/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045253 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ           ІVкатегория 

с площ  962  кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Мюмюн 

Шабан Хасан     

1869/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045254 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИ 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

ІVкатегория с площ  408     кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Мюмюн 

Шабан Хасан     

1870/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045255 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА              

ІVкатегория с площ  1289     кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1871/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045256 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА              

ІVкатегория с площ  963      кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Елисей 

Маринов 

Хубанов

1872/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045257 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИ 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

ІVкатегория с площ  418     кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Мюмюн 

Шабан Хасан     

1873/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045258 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИ 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

ІVкатегория с площ  837     кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Хълмие Бакир 

Шабан    



1874/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045261 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА              

ІVкатегория с площ  901      кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Хълмие Бакир 

Шабан    

1875/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045262 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА              

ІVкатегория с площ  878      кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Хълмие Бакир 

Шабан    

1876/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045263 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИ 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

ІVкатегория с площ  682     кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Сали Емин 

Ибрям       

1877/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045264 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИ 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

ІVкатегория с площ  1018     кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Кабил Мехмед 

Кабил    

1878/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045265 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА              

ІVкатегория с площ  298      кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Ганчо 

С.Симеонов     

1879/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045266 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНА ПЛОЩ                 

ІVкатегория с площ 742           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Ганчо 

С.Симеонов     

1880/13.12.2007 Г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045304 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ,МЕРА                  

ІVкатегория с площ 461           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1881/17.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045035 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ С ХРАСТИ             

ІVкатегория с площ 185           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1882/17.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045307 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ,МЕРА                  

ІVкатегория с площ 1104           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1883/17.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045035 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИОРНИ 

ЗЕМИ         ІVкатегория с площ 

782            кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1884/17.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045311 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИОРНИ 

ЗЕМИ         ІVкатегория с площ 

549            кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1885/17.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045312 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПУСТЕЕЩИ 

НЕОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ         

ІVкатегория с площ 191            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1886/17.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045345 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПУСТЕЕЩИ 

НЕОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ         

ІVкатегория с площ 736            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1887/17.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045348 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПУСТЕЕЩИ 

НЕОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ         

ІVкатегория с площ 115            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1888/17.12.2007 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045358 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПУСТЕЕЩИ 

НЕОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ         

ІVкатегория с площ 159            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1889/17.12.2007 г.

с.Голям Поровец 

община Исперих 

област Разград 

парцел ХХІІІ-237 

в кв.31 по плана 

от 1967 г.            

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 

375кв.м.ведно с построената 

сграда със заст.площ 53 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1890/16.01.2008 г.

с.Малко Йонково 

община Исперих 

област Разград 

УЛ."Мусала" № 

21 УПИ ІV  в 

кв.73 по плана от 

1987 г.            

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 7105.01 

кв.м.ведно с построената 

двуетажна сграда УЧИЛИЩЕ с 

обща заст.площ 53 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1891/21.01.2008 г.

    гр. Исперих 

област Разград 

местност "Мезар 

къшла" поземлен 

имот № 000060 

по плана от 1999 

г.            

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ДРУГА СЕЛИЩНА 

ТЕРИТОРИЯ               площ 81.962        

декара

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1892/28.01.2008 г.

с.Малък Поровец 

община Исперих 

област Разград 

ул."Кракра" № 9  

УПИ Х-284 в 

кв.38 по плана от 

1982 г.            

142.34/624.01 ид.ч. от УПИ  с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО                          

площ 624.01кв.м.    

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Мария 

М.Малчева,Ма

рина 

М.Христова и 

Христомир 

М.Христов

1893/29.01.2008 г.

с.Белинци       

община Исперих 

област Разград 

ул."В.Левски" № 

19  поз.имот № 

03472.40.110 по 

кад. плана от 

2005 г.            

8.43%   ид.ч.        от сграда № 

03472.40.110.1 със заст.площ 149 

кв.м. построена в имот 

03472.40.110 с площ 736 кв.м. 

начин на трайно ползване ЗА 

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ                      

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1894/31.01.2008 г.

 гр. Исперих 

област Разград 

ул."Арда" № 13 

парцел ІІ в кв.56 

по плана от 2001 

г.            

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 1189     

кв.м.ведно с построената  

пететажна сграда ОБЩЕЖИТИЕ 

обща заст.площ 516 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

 

нов АОС№ 5438/15.05.2013г.

1895/04.02.2008 г.

 с.Подайва 

община Исперих 

област Разград 

ул."6 ІХ" № 19 

парцел І-118 в 

кв.8 по плана от 

1982 г.            

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 2834.25  

кв.м.ведно с 25.50% ид.ч. от    

масивна едноетажна сграда 

ФУРНА     обща заст.площ 222 

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Зикри Ахмед 

Халил  
АОС№ 5156/09.04.2012г.             

АОС№ 5157/09.04.2012г.             

АОС№ 5160/01.06.2012г.

1896/04.02.2008 г.

 с.Подайва 

община Исперих 

област Разград 

ул."9 ІХ" № 32 

парцел І в кв.34 

по плана от 1982 

г.            

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 2060     

кв.м.ведно с 38.21% ид.ч. от    

масивна двуетажна сграда       

обща заст.площ 572 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Зикри Ахмед 

Халил  



1897/19.02.2008 г.

 с.Малко Йонково 

община Исперих 

област Разград 

ул."Мусала" № 25  

УПИ ХV в кв.73 

по плана от 1987 

г.            

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 2883     

кв.м.ведно с     масивна 

едноетажна сграда  ЧИТАЛИЩЕ 

И КМЕТСТВО     обща заст.площ 

317.97 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

нов АОС№ 5589/03.10.2013г.

1898/19.02.2008 г.

 с.Подайва       

община Исперих 

област Разград 

ул."Дунав " № 3   

УПИ  VІ в кв.9  

по плана от 1982 

г.            

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 186.12  

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1899/21.02.2008 г.

 гр. Исперих 

област Разград 

ж.к."В.Априлов"б

л.10 вх.Б ап.3   

УПИ  І в кв.44  по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект с начин на 

трайно ползване АПАРТАМЕНТ   

№ 3с площ 75,92   кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1900/22.02.2008 г.

 с.Конево       

община Исперих 

област Разград 

ул."Баба 

Парашква " № 48   

УПИ  VІ-67 в кв. 

11 по плана от 

1956 г.            

285/775 ид.ч. от УПИ с начин на 

трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 775      кв.м.    

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Калю 

Симеонов 

Калев

1901/26.02.2008 г.

 с.Конево       

община Исперих 

област Разград 

ул."Стр.Войвода   

"        УПИ  ХІ-67 

в кв. 11 по плана 

от 1956 г.            

414/1437 ид.ч. от УПИ с начин на 

трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 1437      кв.м.    

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Марийка М.    

Калева и Михо 

М.Михов

1902/28.02.2008 г.

 гр. Исперих 

област Разград 

ж.к."В.Априлов"б

л.5 вх.Д ап.13   

УПИ  ХІ в кв.39  

по плана от 2001 

г.            

Самостоятелен обект с начин на 

трайно ползване АПАРТАМЕНТ   

№ 13с площ 75,65   кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1903/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045039 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ       ІVкатегория с 

площ 924            кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1904/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045034 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА             

ІVкатегория с площ 1298           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

 

1905/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045040 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА             

ІVкатегория с площ 859            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Елена 

Йорданова 

Василева                

1906/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045041 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА             

ІVкатегория с площ 655            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1907/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045061 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА             

ІVкатегория с площ 378            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1908/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045062 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИОРНИ 

ЗЕМИ         ІVкатегория с площ 

346            кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1909/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045037 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА             

ІVкатегория с площ 1246           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1910/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045063 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА             

ІVкатегория с площ 2372           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1911/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045080 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                        

ІVкатегория с площ 1095           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Елена 

Йорданова 

Василева                



1912/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045083 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                        

ІVкатегория с площ 1181           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1913/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045084 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                        

ІVкатегория с площ 1005          

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1914/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045087 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                        

ІVкатегория с площ 612            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1915/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045094 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                        

ІVкатегория с площ 1157           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Тюркяй В. 

Меджид                        

1916/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045096 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНА ПЛОЩ                

ІVкатегория с площ 956            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Фатме 

Ахм.Шакир                         

1917/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045097 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                        

ІVкатегория с площ 1119           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Фатме 

Ахм.Шакир                         

1918/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045098 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНА ПЛОЩ                

ІVкатегория с площ 992            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Фатме 

Ахм.Шакир                         

1919/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045099 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНА ПЛОЩ                

ІVкатегория с площ 1175           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Халим Билял 

Юмер                        



1920/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045100 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                       

ІVкатегория с площ 1044           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Халим Билял 

Юмер                        

1921/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045101 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНА ПЛОЩ                

ІVкатегория с площ 1009           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1922/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045103 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПОСЕВНА ПЛОЩ                

ІVкатегория с площ 732            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Любомир 

Сотиров 

Любенов                                          

1923/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045104 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                        

ІVкатегория с площ 1309           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Сашо Василев 

Василев                                            

1924/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045155 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА             

ІVкатегория с площ 268           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1925/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045175 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА             

ІVкатегория с площ 634            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1926/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045184 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ  ІVкатегория с 

площ 549            кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1927/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045211 местност 

"Кършията"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА             

ІVкатегория с площ 426            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1928/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045213 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ  ІVкатегория с 

площ 825            кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1929/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045303 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА              

ІVкатегория с площ 1228           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1930/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045308 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ, МЕРА                 

ІVкатегория с площ 227            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1931/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045306 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА              

ІVкатегория с площ 1004           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1932/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045310 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ  ІVкатегория с 

площ 596            кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1933/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045315 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА              

ІVкатегория с площ 837            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1934/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045316 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА              

ІVкатегория с площ 2141           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1935/12.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045320 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНАНИВА                

ІVкатегория с площ 1105           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1936/25.03.2008 г.

 с. Йонково 

община Исперих 

област Разград 

ул."Милин 

камък" № 2  УПИ 

ХІІ-155 в кв.13 по 

плана от 1987 г.            

40% ид.ч. от УПИ с начин на 

трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 966,30      кв.м.  

Ведно с 40% от сграда ФУРНА  

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

предаден на 

ПК "Пробуда"                                                   

1937/25.03.2008 г.

 с. Йонково 

община Исперих 

област Разград 

ул."Васил 

Тинчев" № 59  

УПИ V-154 в 

кв.13 по плана от 

1987 г.            

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 416.52      

кв.м.  ведно със сграда 

КМЕТСТВО

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1938/26.03.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ж.к."Васил 

Априлов"бл.5 

вх.В ет.6 ап.17   

УПИ ІІ в кв.38 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект с начин на 

трайно ползване АПАРТАМЕНТ с 

площ 62,51 кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1939/01.04.2008 г.

 с. Малък 

Поровец община 

Исперих област 

Разград ул."Васил 

Левски"  УПИ І в 

кв.36 по плана от 

1982 г.            

Поземлен имот пл.№ 338 влизащ в 

площа на парцел І ,целия с площ 

16 334,44  кв.м.  

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1940/02.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Ясенов" № 2   

УПИ І в кв 82 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект в сграда, 

находящо се  на ІІ етаж 

помещение № 1 с площ 81.95 

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Емилиян 

Цонев 

Симеонов                                         

1941/03.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Ясенов" № 2   

УПИ І в кв 82 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект в сграда, 

находящо се  на ІІ етаж 

помещение № 2 с площ 31.81 

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Емилиян 

Цонев 

Симеонов                                         



1942/03.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Ясенов" № 2   

УПИ І в кв 82 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект в сграда, 

находящо се  в сутерен-

помещение № 4 с площ 48.26 

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1943/03.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Ясенов" № 2   

УПИ І в кв 82 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект в сграда, 

находящо се  на ІІІ етаж 

помещение № 11 с площ 32.58 

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1944/03.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Ясенов" № 2   

УПИ І в кв 82 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект в сграда, 

находящо се  на ІІІ етаж 

помещение № 6 с площ 48.76 

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1945/03.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Ясенов" № 2   

УПИ І в кв 82 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект в сграда, 

находящо се  на ІІІ етаж 

помещение № 5 с площ 32.11 

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1946/03.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Ясенов" № 2   

УПИ І в кв 82 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект в сграда, 

находящо се  на ІІІ етаж 

помещение № 4 с площ 33.22 

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1947/03.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Ясенов" № 2   

УПИ І в кв 82 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект в сграда, 

находящо се  на ІІІ етаж 

помещение № 3 с площ 16.01 

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1948/03.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Ясенов" № 2   

УПИ І в кв 82 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект в сграда, 

находящо се  на ІІІ етаж 

помещение № 2 с площ 16.10 

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1949/03.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Ясенов" № 2   

УПИ І в кв 82 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект в сграда, 

находящо се  на ІІІ етаж 

помещение № 1 с площ 16.01 

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1950/03.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Ясенов" № 2   

УПИ І в кв 82 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект в сграда, 

находящо се  на ІІ етаж 

помещение № 7 с площ 48.66 

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Даниел 

Димитров 

Йорданов                                       

1951/03.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."Христо 

Ясенов" № 2   

УПИ І в кв 82 по 

плана от 2001 г.            

Самостоятелен обект в сграда, 

находящо се  на ІІ етаж 

помещение № 5 с площ 53.47 

кв.м. 

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1952/10.04.2008 г.

с.Конево община 

Исперих област 

Разград 

ул."Б.Парашкева"  

№ 26   УПИ І в кв 

21 по плана от 

1956 г.            

УПИ с начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 8000.00 

кв.м. ведно с построена  в него 

сграда УЧИЛИЩЕ

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

"Агротида" 

ООД с 

управител 

Даринка 

Романска                      

1953/14.04.2008 г.

гр. Исперих 

област Разград 

ул."6 ІХ"                

УПИ І в кв 28 по 

плана от 2001 г.            

УПИ с начин на трайно ползване 

ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

3343,76 кв.м.  

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1954/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004074 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 1131           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1955/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004075 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 748            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1956/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

00407+6 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 388            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1957/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004077 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 717            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1958/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004083 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 1252           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1959/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004084 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 822            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1960/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004085 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 848            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1961/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004086 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 376            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1962/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004095 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 1005           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1963/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004096 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 972            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1964/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004099 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 446            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1965/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004100 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 483          кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1966/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004105 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 1103           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1967/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004110 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 966            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1968/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004111 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 583            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1969/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004112 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 1005           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1970/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004123 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 582            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1971/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004124 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 1159           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Дауд 

Сюлейман 

Ибрям                                              



1972/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004125 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 1217           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1973/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004127 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 1193           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Мехмед Ибрям 

Сали                                               

1974/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004128 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 631            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Мехмед Ибрям 

Сали                                               

1975/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004129 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 726            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Мехмед Ибрям 

Сали                                               

1976/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004130 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 1149           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Юмер Наим 

Юмер                                                  

1977/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004131 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 786            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1978/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004136 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 731            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Рафия Шакир 

Осман                                               



1979/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004137 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 1062           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Рафия Шакир 

Осман                                               

1980/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004138 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 798            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Рафия Шакир 

Осман                                               

1981/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004145 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 6251           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1982/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004146 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 418            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1983/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004147 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 504            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1984/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004148 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 479            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1985/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004149 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 571            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1986/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004150 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 537            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1987/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004151 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 435            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1988/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004153 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 743            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1989/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004154 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 313            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1990/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004155 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 979            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Ангел Ангелов                                                   

1991/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004156 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 489            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

Имота  е 

продаден на 

Ангел Ангелов                                                   

1992/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004157 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 527            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



1993/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004158 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 752            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1994/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004159 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 492            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1995/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004165 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 878            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1996/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004166 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 1134           

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1997/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004167 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 401            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1998/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004168 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 404            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

1999/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004169 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 903            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих



2000/20.03.2008 г.

гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004171 местност 

"Кършията"   по 

плана от 2004 г.           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ                         

ІVкатегория с площ 733            

кв.м.

на основание чл. 12 ал.5 от 

ЗОС, имота се управлява от 

Кмета на Община Исперих

2001/20.03.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията"

Поземлен имот №004174,ЛОЗЕ 

с площ 802кв.м
156.40 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2002/20.03.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията" 

Поземлен имот №004178,ЛОЗЕ 

с площ 1008кв.м
196.60 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2003/20.03.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията"

Поземлен имот №004179,ЛОЗЕ 

с площ 592кв.м
115.40 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2004/20.03.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията"

Поземлен имот №004180,ЛОЗЕ 

с площ 465кв.м
90,70 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2005/20.03.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията"

Поземлен имот №004181,ЛОЗЕ 

с площ 1377кв.м
268,50 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2006/20.03.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията"

Поземлен имот №004182,ЛОЗЕ 

с площ 901кв.м
175,70 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2007/20.03.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията"

Поземлен имот №004187,ЛОЗЕ 

с площ 917кв.м
178,80 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2008/20.03.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията"

Поземлен имот №004193,ЛОЗЕ 

с площ 1088кв.м
212,20лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2009/20.03.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията"

Поземлен имот №004195,ЛОЗЕ 

с площ 1007кв.м
196.40 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2010/20.03.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията"

Поземлен имот №004196,ЛОЗЕ 

с площ 700кв.м
136,50лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2011/20.03.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията"

Поземлен имот №004197,ЛОЗЕ 

с площ 299кв.м
58,30лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2021/16.05.2008г. 

с.Тодорово общ. 

Исперих квартал 

3,парцел VI по 

план на 

стопански двор 

с.Тодорово 

Самостоятелен обект, склад с 

площ 52.50кв.м построена в 

поземлен имот държавна 

собственост с площ 1106кв.м

480,60лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2022/16.05.2008г. 

с.Тодорово общ. 

Исперих квартал 

3,парцел VII по 

план на 

стопански двор 

с.Тодорово 

Самостоятелен обект, Бетонов цех 

с застроена площ 660кв.м 

построена в поземлен имот 

държавна собственост с площ 

30736кв.м

8867,90лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2023/09.06.2008г. 

гр.Исперих общ. 

Исперих,местнос

т "Мезар къшла" 

Поземлен имот №000084, 

Производствен терен с площ 

291кв.м,ведно с построената в 

имота сграда-кучкарник със 

застроена площ 104кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2024/12.06.2008г.

с.Малък Поровец  

общ. Исперих 

ул."Елин 

Пелин"квартал 

50,парцел V-415 

по регулационния 

план на с.Малък 

Поровец 

Поземлен имот Дворно място с 

площ 3363.41кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2025/12.06.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията" 

Поземлен имот №045410, 

Изоставена Нива,четвърта 

категория  с площ 4149кв.м

809,10 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2026/12.06.2008г.

гр.Исперих.общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията" 

Поземлен имот №045411, 

Изоставена Нива,четвърта 

категория  с площ 4885кв.м

946,70 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2031/24.06.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих ул."Петя 

Йорданова" №4 

Квартал 85, УПИ 

XXVIII-643 по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих 

Урегулиран поземлен имот 

ДВОРНО МЯСТО с площ 440кв.м
2220,20 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2032/24.06.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих ул."Петя 

Йорданова" №6 

Квартал 85, УПИ 

XXX-643 по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих 

Урегулиран поземлен имот 

ДВОРНО МЯСТО с площ 432кв.м
2179,90 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2033/24.06.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих ул."Петя 

Йорданова" №2 

Квартал 85, УПИ 

XXXI-643 по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих 

Урегулиран поземлен имот 

ДВОРНО МЯСТО с площ 480кв.м
2422,10 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2034/24.06.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих ул."Петя 

Йорданова" №3 

Квартал 85, УПИ 

XXIX-643 по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих 

Урегулиран поземлен имот 

ДВОРНО МЯСТО с площ 460кв.м
2321,20 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2035/24.06.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих ул."Петя 

Йорданова" №5 

Квартал 85, УПИ 

XXXII-643 по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих 

Урегулиран поземлен имот 

ДВОРНО МЯСТО с площ 600кв.м
3027,60 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2036/24.06.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих ул."Петя 

Йорданова" №1 

Квартал 85, УПИ 

XXXIII-643 по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих 

Урегулиран поземлен имот 

ДВОРНО МЯСТО с площ 470кв.м
2371,60 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2039/01.07.2008г.

с.Драгомъж,общ. 

Исперих 

ул."Н.Й.Вапцаров

" квартал 48, 

планоснимачен 

номер 518 по 

планна Малък 

Поровец, 

Драгомъж

Незастроен поземлен имот с 

начин на трайно ползване за 

озеленяване с площ 9406,48кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2040/08.07.2008

гр.Исперих, общ. 

Исперих 

ул."Лудогорие"

Поземлен имот № 32874.201.16 

Урбанизирана, с начин на трайно 

позване За друг вид 

производствен,складов обект с 

площ 10495кв.м, ведно с 

построените в имота сгради, както 

следва №32874.201.16.1 -

промишлена сграда 671кв.м; 

№32874.201.16.2 -промишлена 

сграда 492кв.м; №32874.201.16.3 -

промишлена сграда 7кв.м; 

№32874.201.16.4 -общественвено 

хранене 39кв.м;№32874.201.16.5 -

складова база,скалд 

103кв.м;№32874.201.16.6 -

промишлена сграда 71кв.м; 

№32874.201.16.7 -промишлена 

сграда 719кв.м; №32874.201.16.8 -

сграда енергопроизводство 7кв.м;

117399,80 

лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2041/10.07.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих ул."6-ти 

септември" 

квартал 32, УПИ 

II по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих

Урегулиран поземлен имот 

КОМПЛЕКСНО ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЛУЖВАНЕ с площ 461кв.м 

2326,20 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2042/10.07.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих 

ул."Христо 

Ботев" квартал 

45, УПИ XVIII по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих

Урегулиран поземлен имот 

ДВОРНО МЯСТО и начин на 

трайно предназначение ЗА 

МАГАЗИН И ГАРАЖИ с площ 

231кв.м 

1746,40 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2043/10.07.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих ул."Хан 

Аспарух" квартал 

195, УПИ I по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих

Урегулиран поземлен имот 

ДВОРНО МЯСТО и начин на 

трайно предназначение ЗА 

МАГАЗИН с площ 303кв.м 

2290,80 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2044/14.07.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих 

ул."Александир 

Стамболийски" 

квартал 29, УПИ 

IV по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих

Урегулиран поземлен имот ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И 

КОМПЛЕКСНО ОБЩЕЕСТВЕНО 

ОСИГУРЯВАНЕ с площ 2705кв.м 

20450,60лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2045/14.07.2008г.

с.Малко Йонково, 

общ. Исперих 

местност"Куванл

ък" 

Самостоятелен обект с начин на 

трайно ползване Друга 

производствена база със застроена 

площ 63кв.м, построен в имот 

държавна собственост с площ 360 

кв.м

1191,20 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2046/29.07.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията" 

Поземлен имот №004120 

ЛОЗЕ,четвърта категория с площ 

526кв.м  

102,60 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2047/29.07.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих 

местност 

"Кършията" 

Поземлен имот №004121 

ЛОЗЕ,четвърта категория с площ 

525кв.м  

102,40 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2048/29.07.2008г.

с.Малко Йонково, 

общ. Исперих ул. 

"Христо Ботев" 

квартал 77, УПИ 

VI-846 по 

регулационния 

план на 

с.Йонково 

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване Дворно 

място с площ 604кв.м, ведно с 

построената полумасивна сграда 

със застроена площ 134кв.м 

5012,90 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2049/30.07.2008г.

с.Йонково, общ. 

Исперих ул. 

"Васил Тинчев" 

квартал 12, УПИ 

VIII-900 по 

регулационния 

план на 

с.Йонково 

Урегулиран поземлен имот с 

начин на трайно ползване Дворно 

място с площ 520кв.м, ведно с 

построената полумасивна сграда 

със застроена площ 150кв.м 

4951,70 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2050/27.08.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих 

ул."Н.Й.Вапцаров

" № 26 квартал 

85,парцел XVII-

654 по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих

Предаваеми общински части от 

улична регулация, 42,08/413,89 

идеални части от застроен 

поземлен имот с начин на 

ползване ДВОРНО МЯСТО с 

площ 413,89кв.м 

231,90 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2051/06.11.2008г.

с.Подайва, общ. 

Исперих 

местност 

"Джибер Юртлу"  

 Поземлен имот №080026 "Нива", 

трета категория с  площ 6143кв.м 
692,30 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2052/03.09.2008г.

с.Къпиновци, 

общ. Исперих 

местност "Чаир"  

 Поземлен имот №015023 

"гробище", трета категория с  

площ 4810кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2054/03.09.2008г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

ул."д-р Петър 

Берон" квартал 

22,парцел I  по 

регулационния 

план на с.Голям 

Поровец 

Поземлен имот "Спортен терен" с  

площ 35765кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2055/04.09.2008г.

гр.Исперих, общ. 

Исперих 

ул."Люлин" №6  

квартал 

102,парцел XVII-

739 по 

регулационния 

план на 

гр.Исперих

Предаваеми общински части от 

улична регулация,преставляващи 

11,66/607 идеални части от 

застроен поземлен имот с начин 

на ползване ДВОРНО МЯСТО с 

площ 607кв.м 

58,80 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2056/03.11.2008г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих 

ул."Мургаш"  

квартал 29,парцел 

I-165 по 

регулационния 

план на селото

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване-дворно място с площ 

8663,82кв.м ведно с построената 

сграда ДЕТСКА ГРАДИНА със 

застроена площ 488,33кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2057/09.10.2008г.

с.Конево, общ. 

Исперих ул."Баба 

Парашкева" №35, 

квартал 19,парцел 

V-108 по 

регулационния 

план на с.Конево

220/1395 идеални части от 

урегулиран поземлен имот 

ДВОРНО МЯСТО с площ 

1395кв.м

334.40 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2058/09.10.2008г.

с.Конево, общ. 

Исперих ул."Баба 

Парашкева" №37, 

квартал 19,парцел 

IV-108 по 

регулационния 

план на с.Конево

300/1630 идеални части от 

урегълиран поземлен имот 

ДВОРНО МЯСТО с площ 

1630кв.м

456,00 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2059/09.10.2008г.

с.Конево, общ. 

Исперих ул."Баба 

Парашкева" №39, 

квартал 19,парцел 

III-108 по 

регулационния 

план на с.Конево

220/1195 идеални части от 

урегулиран поземлен имот 

ДВОРНО МЯСТО с площ 

1195кв.м

334,40 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2060/09.10.2008г.

с.Конево, общ. 

Исперих ул."Баба 

Парашкева" №41, 

квартал 19,парцел 

XVI-108 по 

регулационния 

план на с.Конево

225/1140 идеални части от 

урегулиран поземлен имот 

ДВОРНО МЯСТО с площ 

1140кв.м

342,00 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2061/15.10.2008г.

с.Лудогорци, 

общ. Исперих 

ул."Вихрен" 

квартал 35, 

парцел III  по 

регулационния 

план на 

с.Лудогорци

Урегулиран поземлен имот "За 

парк" с площ 20350кв.м 
30932,00лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2062/30.01.2009г.

с.Духовец, общ. 

Исперих 

ул."Пирин" №3  

 Поземлен имот №24150.501.339 

УРБАНИЗИРАНА и начин на 

трайно ползване НИСКО 

ЗАСТРОЯВАНЕ (до10м) с площ 

1357кв.м 

3094,00 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2063/30.01.2009г.

с.Делчево, общ. 

Исперих 

ул."Ангел 

Кънчев" №2 

квартал 6, парцел 

XIII по 

регулационния 

план на с.Делчево

590/820  идеални части от 

застроен поземлен имот ДВОРНО 

МЯСТО  с площ 820кв.м 

1345,20 лева 

2064/27.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "КУРТ 

ДЮНЯ"

Поземлен имот №000020 

ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 

5,000 дка. Категория-шеста 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5213/21.01.2013г.

2068/05.02.2009г.

с.Делчево, общ. 

Исперих ул."Иван 

Кръстев" №6

Позенлен имот VII-86 в квартал 24 

ДВОРНО МЯСТО с площ 

1125кв.м

2349 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2069/05.02.2009г.

с.Делчево, общ. 

Исперих ул."Иван 

Кръстев" №4

Позенлен имот VIII-86 в квартал 

24 ДВОРНО МЯСТО с площ 

1400кв.м

2923,20 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2070/05.02.2009г.

с.Делчево, общ. 

Исперих ул."Иван 

Кръстев" №2

Позенлен имот IX-общински в 

квартал 24 ДВОРНО МЯСТО с 

площ 1860кв.м

3883,70 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2071/05.02.2009г.

с.Делчево, общ. 

Исперих 

ул."Искър" №2

Позенлен имот XII-общински в 

квартал 20 ДВОРНО МЯСТО с 

площ 780кв.м

1628,60 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2072/28.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "ПЛ.Н 

105"  

 Поземлен имот №001001 НИВА  

трета категория с обща площ 

1,410дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5200/17.01.2013г.

2073/28.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "ПЛ.Н 

105"  

 Поземлен имот №002007 НИВА  

трета категория с обща площ 

1,675дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5179/17.01.2013г.

2074/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "План Н 

89"  

 Поземлен имот №003009 НИВА  

трета категория с обща площ 

0,126дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5198/17.01.2013г.



2075/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "План 

Ном. 92"  

 Поземлен имот №003013 НИВА  

трета категория с обща площ 

0,407дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5199/17.01.2013г.

2076/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "ПЛ Н 

80 КВ.3 П-15"  

 Поземлен имот №005003 НИВА  

трета категория с обща площ 

0,608дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5201/17.01.2013г.

2077/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "ПЛ Н 

80 КВ.3 П-15"

 Поземлен имот №005004 НИВА  

трета категория с обща площ 

0,088дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5202/17.01.2013г.

2078/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "ПЛ Н 

30 КВ.7 П-7"

 Поземлен имот №006007 НИВА  

трета категория с обща площ 

0,552дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2079/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "План 

Н. 89"  

 Поземлен имот №007005 НИВА  

трета категория с обща площ 

0,267дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5196/17.01.2013г.

2080/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "План 

Н. 89"  

 Поземлен имот №007006 НИВА  

трета категория с обща площ 

0,913дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5195/17.01.2013г.

2081/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "ПЛ Н 

298 КВ.22"  

 Поземлен имот №008011 НИВА  

трета категория с обща площ 

0,931дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5194/17.01.2013г.

2082/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "План 

Ном. 92"  

 Поземлен имот №008013 НИВА  

трета категория с обща площ 

0,903дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5193/17.01.2013г.

2083/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "ПЛ Н. 

270 КВ.37 П-13"

 Поземлен имот №010006 НИВА  

трета категория с обща площ 

0,941дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5203/21.01.2013г.

2084/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "ПЛ. 

Н.270 КВ.37 П-

13"

 Поземлен имот №010007НИВА  

трета категория с обща площ 

2,089дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
АОС№ 5204/21.01.2013г.



2085/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "ПЛ. 

Н.270 КВ.37 П-

13"

 Поземлен имот №010008 НИВА  

трета категория с обща площ 

1,598дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
АОС№ 5205/21.01.2013г.

2086/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "ПЛ Н. 

270 КВ.37 П-13"

 Поземлен имот №010014 НИВА  

трета категория с обща площ 

9,542дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5206/21.01.2013г.

2087/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност 

"ПЛ.№352 КВ. 

34"  

 Поземлен имот №051002 НИВА  

трета категория с обща площ 

9,000дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
АОС№ 5207/21.01.2013г.

2088/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "КВ.20 

П. VII-351"  

 Поземлен имот №051005 НИВА  

трета категория с обща площ 

1,601дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

Нов АОС № 4933/30.06.2011г.

2089/29.01.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "КВ.20 

П. VII-351"  

 Поземлен имот №051007 НИВА  

трета категория с обща площ 

9,523дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5208/21.01.2013г.

2107/03.02.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "ДЮЗ 

ГЬОЛДЖУК"  

 Поземлен имот №000014  ГОРА 

В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ с обща 

площ 7,009дка.Категория-пета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5209/21.01.2013г.

2108/03.02.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност 

"АРАБАДЖИ 

КОРИ"  

 Поземлен имот №000119 ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ с обща 

площ 20,841дка.Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2109/03.02.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност "Къврън 

Гьол"  

 Поземлен имот №000131 

НАВОДНЕНА НИВА с обща 

площ 35,478дка.Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5211/21.01.2013г.

2110/03.02.2009г.

с.Голям Поровец, 

общ. Исперих 

местност 

"ПЮСЛЕМЕТО"  

 Поземлен имот №000069 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА с обща 

площ 4,554дка.Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. АОС№ 5212/21.01.2013г.



2112/09.02.2009г.

с.Свещари, общ. 

Исперих, 

ул."Шипка"№2 

Поземлен имот №64650.35.484 

УРБАНИЗИРАНА, с начин на 

трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД 

ПРОИЗВОДСТВЕН СКЛАДОВ 

ОБЕКТ с площ 2134кв.м , ведно с 

построените в имота сгради както 

следва: 1.Едноетажна масивна 

сграда №65650.35.484.1с площ 

394кв.м 2.Едноетажна масивна 

сграда №65650.35.484.2 с площ 

29кв.м СГРАДИ ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ

6690,90 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2114/10.02.2009г.

с.Свещари, общ. 

Исперих 

ул."Демокрация" 

№20б

 Поземлен имот №65650.35.483 

УРБАНИЗИРАНА, с начин на 

трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД 

ПРОИЗВОДСТВЕН,СКЛАДОВ 

ОБЕКТ с  площ 4282кв.м ведно с 

построените в имот едноетажни 

сгради както следва: 

№65650.35.483.4 -22кв.м, 

№65650.35.483.6 -27кв.м, 

№65650.35.483.8 -296кв.м, 

№65650.35.483.1 -81кв.м, 

№65650.35.483.3 -11кв.м, 

№65650.35.483.5 -10кв.м, 

№65650.35.483.7 -138кв.м, 

№65650.35.483.2 -300кв.м, 

СГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ.

17910,20 

лева.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2115/12.02.2009г.

с.Делчево, общ. 

Исперих 

ул."Рила" №9 

квартал 15, 

парцел IX по 

регулационния 

план на с.Делчево

1372/2066  идеални части от 

поземлен имот НЕЗАСТРОЕНО 

ДВОРНО МЯСТО  с обща площ 

2066 кв.м 

4437,00 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2116/13.02.2009г.

с.Печеница, общ. 

Исперих 

ул."Бузлуджа" 

№9 квартал 11, 

парцел I-

общинско по 

регулационния 

план на 

с.Печеница

 Поземлен имот  ДВОРНО 

МЯСТО  с  площ  1080кв.м 
2255,00 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2117/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006492 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

0,222дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5286/20.02.2013г.



2118/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006836 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,723дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5313/22.02.2013г.

2119/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006840 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,726дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5312/22.02.2013г.

2120/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006845 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,691дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2121/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006906 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

0,107дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5311/22.02.2013г.

2122/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006907 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,448дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5310/21.02.2013г.

2123/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006910 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,037дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5309/21.02.2013г.

2124/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006912 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

0,294дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5308/21.02.2013г.

2125/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006925 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,328дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5307/21.02.2013г.



2126/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006932 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,469дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5306/21.02.2013г.

2127/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006937 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

0,506дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5303/21.02.2013г.

2128/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006940 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,920дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5305/21.02.2013г.

2129/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006962 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

0,282дка. Категория-трета 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5304/21.02.2013г.

2130/05.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006967 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

0,499дка. Категория-трета 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5302/21.02.2013г.

2131/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

 Поземлен имот №006987 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,328дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5319/26.02.2013г.

2132/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007086 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,719дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5296/21.02.2013г.

2133/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007085 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

4,270дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5297/21.02.2013г.



2134/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007087 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,170дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5294/21.02.2013г.

2135/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007088 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,972дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5287/20.02.2013г.

2136/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007089 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,059дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5293/20.02.2013г.

2137/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007090 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,546дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5292/20.02.2013г.

2138/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007092 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,096дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5295/21.02.2013г.

2139/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007093 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,124дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5291/20.02.2013г

2140/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007094 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,627дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5290/20.02.2013г.

2141/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007097 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,700дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5289/20.02.2013г.



2142/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007099 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,561дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5288/20.02.2013г.

2143/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007100 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,830дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5301/21.02.2013г.

2144/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007104 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,995дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5300/21.02.2013г.

2145/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007105 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,976дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2146/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007106 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,469дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5299/21.02.2013г.

2147/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007107 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,050дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5298/21.02.2013г.

2148/09.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007111 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,637дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2149/10.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007112 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,635дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.



2150/10.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007113 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,609дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2151/10.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007114 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,502дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2152/10.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007494 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,186дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

Нов АОС № 4922/08.06.2011г.

2153/10.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007495 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

0,646дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

Нов АОС № 4921/08.06.2011г.

2154/10.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007555 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

0,248дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5535/01.07.2013г.

2155/10.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007900 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

0,489дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2156/10.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007911 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,272дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

Нов АОС № 4920/08.06.2011г.

2157/10.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

 Поземлен имот №007986 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

0,232дка. Категория-четвърта

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.
нов АОС№ 5528/01.07.2013г.

2158/10.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

 Поземлен имот №002009 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

0,477дка. Категория-трета 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. нов АОС№ 5534/01.07.2013г.



2159/10.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

 Поземлен имот №002010 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

1,493дка. Категория-трета 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. нов АОС№ 5532/01.07.2013г.

2160/10.02.2009г.

с.Малък Поровец, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

 Поземлен имот №002011 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с  площ 

2,891дка. Категория-трета 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. нов АОС№ 5533/01.07.2013г.

2161/15.07.2009г.

с.Конево, общ. 

Исперих, 

ул."Баба 

Парашкева" №35 

квартал 19 парцел 

VI по 

регулационния 

план на селото 

945/1805 идеални части от 

незастроен поземлен имот с начин 

на трайно ползване ФУРНА И 

БАНЯ с  площ 1805кв.м 

1973,20 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2162/26.02.2009г.

с.Малко Йонково, 

общ. Исперих, 

ул."Мусала" 

№25а квартал 73 

парцел XIV по 

регулационния 

план на селото 

Поземлен имот № XIV в квартал 

73 с начин на трайно 

предназначение АВТОСПИРКА с 

площ 375кв.м, ведно с 

построенатав имота едноетажна 

масивна сграда със застроена 

площ 164кв.м ЗА 

АВТОСПИРКА,ПОЩА И 

МАГАЗИН

6859,80 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2163/23.02.2009г.

с.Лудогорци, 

общ. Исперих, 

ул."Вихрен" 

№28а квартал 35 

парцел I по 

регулационния 

план на селото 

Урегулиран поземлен имот I в 

квартал 35 с начин на трайно 

предназначение ЗА СЕЛКООП с 

площ 663кв.м

1384,30 лева

2164/23.02.2009г.

с.Лудогорци, 

общ. Исперих, 

ул."Дунав" №28б 

квартал 35 парцел 

IV по 

регулационния 

план на селото 

Урегулиран поземлен имот IV в 

квартал 35 с начин на трайно 

предназначение ЗА МАГАЗИН И 

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с 

площ 432кв.м

902,00 лева

2165/27.02.2009г.

с.Бърдоква, общ. 

Исперих, 

ул."Бузлуджа" 

№23 квартал 30 

парцел I по 

регулационния 

план на селото 

Урегулиран поземлен имот I в 

квартал 30 с начин на трайно 

предназначение ЗА МАГАЗИН с 

площ 616кв.м

1404,50 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2166/26.02.2009г.

с.Подайва, общ. 

Исперих, 

местност 

"Тетерлик юстю"

 Поземлен имот №025012 НИВА с 

площ 17,697дка. Категория-трета
2731,50 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2167/23.03.2009г.

с.Исперих, общ. 

Исперих, 

ул."Христо 

Ясенов" №2 

квартал 82 парцел 

I по 

регулационния 

план на града 

Урегулиран поземлен имот I в 

квартал 82 с начин на трайно 

ползване ЗА КОМПЛЕКСНО 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ с 

площ 960кв.м, ведно с 

построените в имота сгради,както 

следва 1.Масивна четириетажна 

сграда със застроена площ 

430,03кв.м 2.Трафопост със 

застроена площ 38,64кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2168/20.03.2009г.

с.Драгомъж, общ. 

Исперих, 

местност "ДО 

СЕЛО ИЗТОК"

 Поземлен имот №000040 

ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ 

0,863дка и с начин на 

възстановяване - В НОВИ 

ГРАНИЦИ. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2169/16.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност 

"КАПЛАН"

 Поземлен имот №009044 НИВА с 

площ 0,554дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2170/16.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КРАЙ 

СЕЛО"

 Поземлен имот №002127 НИВА с 

площ 4,390дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2171/16.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КРАЙ 

СЕЛО"

 Поземлен имот №001119 НИВА с 

площ 2,213дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2172/16.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КРАЙ 

СЕЛО"

 Поземлен имот №001120 НИВА с 

площ 0,941дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2173/16.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КРАЙ 

СЕЛО"

 Поземлен имот №001121 НИВА с 

площ 1,001дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2174/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност 

"ДОМУЗ 

ОРМАН"

 Поземлен имот №012124 НИВА с 

площ 1,967дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2175/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност 

"ДОМУЗ 

ОРМАН"

 Поземлен имот №012127 НИВА с 

площ 2,296дка. Категория-шеста

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.



2177/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КРАЙ 

СЕЛО"

 Поземлен имот №001115 НИВА с 

площ 2,630дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2178/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КРАЙ 

СЕЛО"

 Поземлен имот №001118 НИВА с 

площ 2,563дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2179/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КРАЙ 

СЕЛО"

 Поземлен имот №002149 НИВА с 

площ 16,726дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2180/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КРАЙ 

СЕЛО"

 Поземлен имот №002151 НИВА с 

площ 1,778дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2181/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КРАЙ 

СЕЛО"

 Поземлен имот №002154 НИВА с 

площ 11,233дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2182/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност 

"КАПЛАН"

 Поземлен имот №003062 НИВА с 

площ 3,283дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя. нов АОС№ 5704/12.03.2014г.

2183/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност 

"КАПЛАН"

 Поземлен имот №003073 НИВА с 

площ 1,649дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2184/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КЬОР 

ОРМАН"

 Поземлен имот №004001 НИВА с 

площ 0,160дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2185/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КЬОР 

ОРМАН"

 Поземлен имот №004008 НИВА с 

площ 1,286дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2186/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КЬОР 

ОРМАН"

 Поземлен имот №004009 НИВА с 

площ 1,359дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.



2187/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КЬОР 

ОРМАН"

 Поземлен имот №004011 НИВА с 

площ 3,254дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2188/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КЬОР 

ОРМАН"

 Поземлен имот №004014 НИВА с 

площ 1,257дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2189/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КЬОР 

ОРМАН"

 Поземлен имот №004015 НИВА с 

площ 1,794дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2190/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КЬОР 

ОРМАН"

 Поземлен имот №004016 НИВА с 

площ 4,968дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2191/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

 Поземлен имот №018001 НИВА с 

площ 1,373дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2192/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

 Поземлен имот №018004 НИВА с 

площ 3,056дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2193/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

 Поземлен имот №018012 НИВА с 

площ 3,000дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2194/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КРАЙ 

СЕЛО"

 Поземлен имот №001113 НИВА с 

площ 2,031дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2195/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КРАЙ 

СЕЛО"

 Поземлен имот №001114 НИВА с 

площ 1,712дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2196/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "КЬОР 

ОРМАН"

 Поземлен имот №015019 НИВА с 

площ 1,555дка. Категория-втора

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.



2197/17.02.2009г.

с.Старо Селище, 

общ. Исперих, 

местност "ТЕКЕ 

ЙОЛУ"

 Поземлен имот №013199 НИВА с 

площ 1,199дка. Категория-трета

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя.

2198/17.02.2009г.

с.Печеница, общ. 

Исперих, 

ул."Драва" 

квартал 4 парцел 

IV-55 по 

регулационния 

план на селото 

1260/1370 идеални части от 

поземлен имот с начин на трайно 

ползване ДВОРНО МЯСТО с 

неуредени регулационни 

отношения с обща площ 1370кв.м

1044,00 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2199/17.02.2009г.

с.Печеница, общ. 

Исперих, 

ул."Панега" 

квартал 15 парцел 

XI по 

регулационния 

план на селото 

588/625 идеални части от 

поземлен имот с начин на трайно 

ползване ДВОРНО МЯСТО с 

неуредени регулационни 

отношения с обща площ 625кв.м

1227,70 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2200/18.02.2009г.

с.Печеница, общ. 

Исперих, 

ул."Тунджа" 

квартал 18 парцел 

II-общински по 

регулационния 

план на селото 

893/945 идеални части от 

поземлен имот с начин на трайно 

ползване ДВОРНО МЯСТО с 

неуредени регулационни 

отношения с обща площ 945кв.м

1864,60 лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2201/18.02.09г.

с.Делчево,общин

а Исперих,

ул."Вит" №12, 

кв.10, парцел II - 

109

570/805 ид.части, начин на трайно 

ползване Дворно място
1299.60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2202/17.02.

09г.

с.Делчево,общин

а Исперих,

ул."Христо 

Смирненски" , 

кв.5, парцел XIII - 

117

440//693 ид. Части, 

начин на трайно 

ползване Дворно

 място

1003.20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2203/18.02.

09г.

с. Старо Селище, 

община Исперих, 

местноста "Пери

Кулак" 

Поземлен имот №014104, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2204/18.02.

09г.

с. Старо Селище, 

община Исперих, 

местноста "Кьор 

Орман" 

Поземлен имот №015003, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2214/1902.

09г.

с. Старо Селище, 

община Исперих, 

местноста 

"КАПЛАН" 

Поземлен имот №010021, ДРУГА 

ИЗОАТВЕНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2218/1902.

09г.

с. Бърдоква, 

община Исперих, 

местноста 

"АРМУТЛУК" 

Поземлен имот №010021, 

ИЗОАТВЕНИ ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕ -НИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5279/24.02.2009г.

2224/24.02.

09г.

с. Бърдоква, 

община Исперих, 

местноста "ЗАД 

КАЗАНА" 

Поземлен имот №017005, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5268/18.02.2013г.

2227/24.02.

09г.

с. Бърдоква, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАК" 

Поземлен имот №019087, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5270/18.02.2013г.

2228/24.02.

09г.

с. Бърдоква, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАК" 

Поземлен имот №019146, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5271/18.02.2013г.

2229/24.02.

09г.

с. Бърдоква, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАК" 

Поземлен имот №019147, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5272/18.02.2013г.

2230/24.02.

09г.

с. Бърдоква, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАК" 

Поземлен имот №020023, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5280/18.02.2013г.

2231/24.02.

09г.

с. Бърдоква, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАК" 

Поземлен имот №020029, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5273/18.02.2013г.

2232/24.02.

09г.

с. Бърдоква, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАК" 

Поземлен имот №020047, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5274/18.02.2013г.

2233/24.02.

09г.

с. Бърдоква, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАК" 

Поземлен имот №020050, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5275/18.02.2013г.



2236/24.02.

09г.

с. Бърдоква, 

община Исперих, 

местноста 

"ТАУШАН -

ЛЪК" 

Поземлен имот №000077, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5276/18.02.2013г.

2237/24.02.

09г.

с. Бърдоква, 

община Исперих, 

местноста 

"АЛТЪН БАШ" 

Поземлен имот №000078, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5277/18.02.2013г.

2238/04.03.

09г.

с. Бърдоква, 

община Исперих, 

местноста 

"КЕНЛИК" 

Поземлен имот №000092, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2244/04.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ" 

Поземлен имот №010042, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2245/04.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ" 

Поземлен имот №010044, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2246/04.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕШМЕ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №010058, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2247/04.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕШМЕ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №010059, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5698/27.02.2014г.

2248/04.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧАИР" 

Поземлен имот №010081, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5615/22.10.2013г.

2249/04.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕШМЕ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №011055, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2250/04.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ" 

Поземлен имот №011094, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2251/04.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ" 

Поземлен имот №011095, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2252/04.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ" 

Поземлен имот №010041, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2253/04.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ" 

Поземлен имот №010040, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2254/04.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ" 

Поземлен имот №000192, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2255/05.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"КУЛАК" 

Поземлен имот №011002, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2256/05.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕШМЕ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №000178, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2257/05.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕШМЕ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №000177, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2258/05.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕШМЕ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №000176, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2259/05.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕШМЕ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №000175, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2260/05.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

неопределена 

Поземлен имот №000034, начин 

на трайно ползване ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2261/05.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

неопределена 

Поземлен имот №000004, начин 

на трайно ползване ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2262/05.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"КУЛАК" 

Поземлен имот №011009, начин 

на трайно ползване ОВОЩНА 

ГРАДИНА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2263/05.03.

09г.

с. Къпиновци, 

община Исперих, 

местноста 

"КУЛАК" 

Поземлен имот №011003, начин 

на трайно ползване ОВОЩНА 

ГРАДИНА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2280/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста "САРЪ 

ЧАЛ" 

Поземлен имот №033002,

ОВОЩНА ГРАДИНА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2281/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста "САРЪ 

ЧАЛ" 

Поземлен имот №033008,

ОВОЩНА ГРАДИНА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2282/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста "САРЪ 

ЧАЛ" 

Поземлен имот №033010,

ОВОЩНА ГРАДИНА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2283/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЮРТЛУК" 

Поземлен имот №034004,

с начин на трайно ползване 

МАЛИНИ, КАСИС

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2284/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЮРТЛУК" 

Поземлен имот №034013,

с начин на трайно ползване 

МАЛИНИ, КАСИС

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2285/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЮРТЛУК" 

Поземлен имот №034014,

с начин на трайно ползване 

МАЛИНИ, КАСИС

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2286/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЮРТЛУК" 

Поземлен имот №034018,

с начин на трайно ползване 

МАЛИНИ, КАСИС

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2287/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

неопределена 

Поземлен имот №010004, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2288/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

неопределена 

Поземлен имот №010005, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№  5641/26.11.2013г.

2289/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

неопределена 

Поземлен имот №010007, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2290/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

неопределена 

Поземлен имот №010013, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2291/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

неопределена 

Поземлен имот №010014, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2292/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

неопределена 

Поземлен имот №010017, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5642/26.11.2013г.

2293/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

неопределена 

Поземлен имот №010020, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5643/26.11.2013г.

2294/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

неопределена 

Поземлен имот №010025, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5644/26.11.2013г.



2295/05.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

неопределена 

Поземлен имот №010060, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2296/06.03.

09г.

с. Средоселци, 

община Исперих, 

местноста 

неопределена 

Поземлен имот №010070, 

ХРАСТИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2297/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"КУЛАТА" 

Поземлен имот №100149,

ПАСИЩЕ, МЕРА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2298/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018001, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5115/14.03.2012г.

2399/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018002, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2300/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018003, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5117/14.03.2012г.

2301/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018004, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5118/14.03.2012г.

2302/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018005, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5128/15.03.2012г.

2303/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018006, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5129/15.03.2012г.

2304/06.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста

 "ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029231, начин 

на трайно ползване НИВА В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2305/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018009, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5130/15.03.2012г.

2306/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018012, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5131/15.03.2012г.

2307/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018013, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5132/15.03.2012г.

2308/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018015, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5133/15.03.2012г.

2309/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018048, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5125/15.03.2012г.

2310/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018084, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5124/15.03.2012г.

2311/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018091, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2312/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018116, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5141/19.03.2012г.

2313/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018126, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5142/19.03.2012г.

2314/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018128, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5143/19.03.2012г.



2315/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018132, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5144/19.03.2012г.

2316/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018148, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5145/19.03.2012г.

2317/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018197, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5111/14.03.2012г.

2318/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018203, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5110/14.03.2012г.

2319/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018207, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5112/14.03.2012г.

2320/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018260, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5113/14.03.2012г.

2321/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018263, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5126/15.03.2012г.

2322/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018267, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5127/15.03.2012г.

2323/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018268, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5146/23.03.2012г.

2324/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018270, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5147/23.03.2012г.



2325/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018271, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5148/23.03.2012г.

2326/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018273, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5149/23.03.2012г.

2327/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018292, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2328/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018293, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5151/23.03.2012г.

2329/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЯСАЦИ" 

Поземлен имот №018305, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5153/23.03.2012г.

2330/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"РАМЛАР 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №018309, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5152/23.03.2012г.

2339/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНИПЕТО" 

Поземлен имот №100092,

ОВОЩНА  ГРАДИНА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5137/19.03.2012г.

23443/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ИРИХИСАР" 

Поземлен имот №003009, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2344/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯТА" 

Поземлен имот №009036 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5121/14.03.2012г.

2345/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯТА" 

Поземлен имот №010004, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5109/12.03.2012г.



2346/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010009, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5134/19.03.2012г.

2347/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010011, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5079/05.03.2012г.

2348/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010014, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5080/05.03.2012г.

2349/09.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010016, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5108/12.03.2012г.

2350/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010027, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5107/12.03.2012г.

2351/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010045, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5106/12.03.2012г.

2352/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010070, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5105/12.03.2012г.

2353/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010073, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5104/12.03.2012г.

2354/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010080, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5103/12.03.2012г.

2355/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010085, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5102/12.03.2012г.



2356/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010093, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5135/19.03.2012г.

2357/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010096, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5136/19.03.2012г.

2358/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010114, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5081/05.03.2012г.

2359/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010126, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5082/05.03.2012г.

2360/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010130, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5083/05.03.2012г.

2361/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010135, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5084/05.03.2012г.

2362/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010137, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5085/05.03.2012г.

2363/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010140, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5068/05.03.2012г.

2364/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010144, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5087/05.03.2012г.

2365/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010146, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5088/05.03.2012г.



2366/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010150, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5089/05.03.2012г.

2367/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010159, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5101/12.03.2012г.

2368/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010161, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5100/12.03.2012г.

2369/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010178, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5099/12.03.2012г.

2370/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010185, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5098/12.03.2012г.

2371/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010193, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5097/12.03.2012г.

2372/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010198, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5096/12.03.2012г.

2373/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010203, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5095/12.03.2012г.

2374/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010227, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5094/12.03.2012г.

2375/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010234, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5093/12.03.2012г.



2376/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010243, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5092/12.03.2012г.

2377/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010255, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5091/12.03.2012г.

2378/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №010264, ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5090/12.03.2012г.

2379/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНИПЕТО" 

Поземлен имот №014005, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5138/19.03.2012г.

2380/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"СТАРИ ЛОЗЯ" 

Поземлен имот №016062, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5139/19.03.2012г.

2381/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕРКОВНИ" 

Поземлен имот №017008, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5140/19.03.2012г.

2382/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"КАЙЧОВИ 

НИВИ" 

Поземлен имот №023020, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5120/14.03.2012г.

2383/10.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"ГОЛЕМИЯ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №100006, 

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5123/15.03.2012г.

2392/06.03.

09г.

с. Райнино, 

община Исперих, 

местноста 

"КУЛАТА" 

Поземлен имот №100060, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 5114/14.03.2012г.

2393/06.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"БАЙКОРУСУ" 

Поземлен имот №031038, 

ОВОЩНА ГРАДИНА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2404/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №014032, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2405/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №014050, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2406/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"ФЕРАТ -         

ПАРКЪШЛА" 

Поземлен имот №018018, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2407/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"АРМУТЛУК" 

Поземлен имот №025062, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2408/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИКЕ -

ЛЕМЕ" 

Поземлен имот №026001, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2409/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"ДЮЗДАА" 

Поземлен имот №026098, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2410/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"БАЙКОРУСУ" 

Поземлен имот №027099, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2411/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИКЕ -

ЛЕМЕ" 

Поземлен имот №026109, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2412/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"ДАРАЛЪК" 

Поземлен имот №028001, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2413/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"ДАРАЛЪК" 

Поземлен имот №028003, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2414/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"БЬОАЛТА -

КАСЪ" 

Поземлен имот №029017, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2415/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №020002, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2416/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №020003, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2417/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №020004, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2418/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №020005, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2419/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №020006, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2420/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №020007, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2421/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №020008, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2422/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №020011, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2423/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №021001, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 4972/16.11.2011г.

2424/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №021003, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 4973/17.11.2011г.

2425/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №021004, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2426/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №021005, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2427/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №021006, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2428/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №021007, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2429/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №022002, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2430/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №022003, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2431/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №022004, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2432/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №023001, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2433/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №023002, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2434/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №023003, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2435/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №023004, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2436/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №023005, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2437/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №023006, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2438/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №023007, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2439/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №023008, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2440/09.03.

09г.

с. Делчево, 

община Исперих, 

местноста 

"КАНАРА - 

АЛТА 

Поземлен имот №024004, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2460/06.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КАРА 

АЛИ КЪШЛА" 

Поземлен имот №008359, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5770/01.07.2014г.

2461/06.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КАРА 

АЛИ КЪШЛА" 

Поземлен имот №008363, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5769/01.07.2014г.

2462/06.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КАРА 

АЛИ КЪШЛА" 

Поземлен имот №008367, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5771/01.07.2014г.

2463/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ 

ОРМАН" 

Поземлен имот №028081, 

ИЗОСТА-ВЕНИ ТРАЙНИ 

НАСАЖ-ДЕНИЯ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2464/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №007421, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5774/01.07.2014г.



2465/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №007422, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5639/26.11.2013г.

2466/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №007425, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2467/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №007430, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2468/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КАРА 

АЛИ КЪШЛА" 

Поземлен имот №008001, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2469/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КАРА 

АЛИ КЪШЛА" 

Поземлен имот №008002, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2470/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КАРА 

АЛИ КЪШЛА" 

Поземлен имот №008003, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2471/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КАРА 

АЛИ КЪШЛА" 

Поземлен имот №008008, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2472/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КАРА 

АЛИ КЪШЛА" 

Поземлен имот №008348, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5773/01.07.2014г.



2473/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КАРА 

АЛИ КЪШЛА" 

Поземлен имот №008349, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2474/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КАРА 

АЛИ КЪШЛА" 

Поземлен имот №008357, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2475/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КАРА 

АЛИ КЪШЛА" 

Поземлен имот №008358, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5772/01.07.2014г.

2476/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №007403, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2477/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №007414, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2478/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №007415, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2479/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006174, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2480/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №002073, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2481/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006177, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2482/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006178, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2483/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006179, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2484/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006180, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2485/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006181, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5784/21.07.2014г.

2486/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006404, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5768/01.07.2014г.

2487/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006405, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5766/01.07.2014г.

2488/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006406, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5767/01.07.2014г.

2489/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004262, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2490/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №005157, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2491/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №005158, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2492/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006166, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2493/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006167, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2494/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006168, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2495/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006169, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2496/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006170, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2497/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №006171, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5785/31.07.2014г.

2498/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕРКЕЗЛИК" 

Поземлен имот №001058, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2499/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕРКЕЗЛИК" 

Поземлен имот №001063, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2500/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"БАЛЪК СЪРТ" 

Поземлен имот №003013, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2501/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №002074, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5776/01.07.2014г.

2502/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №002079, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2503/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"БАЛЪК СЪРТ" 

Поземлен имот №003120, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2504/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"БАЛЪК СЪРТ" 

Поземлен имот №003123, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2505/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004003, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2506/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004135, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2507/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004136, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2508/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004137, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2509/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004138, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2510/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004139, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2511/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004140, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5638/26.11.2013г.

2512/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004141, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2513/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004142, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2514/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004143, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2515/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004144, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2516/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004145, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2517/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "АКАР 

ПУНАР" 

Поземлен имот №004146, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2518/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕРКЕЗЛИК" 

Поземлен имот №001056, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2519/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕРКЕЗЛИК" 

Поземлен имот №001054, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2520/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕРКЕЗЛИК" 

Поземлен имот №001051, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2521/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕРКЕЗЛИК" 

Поземлен имот №001039, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2522/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕРКЕЗЛИК" 

Поземлен имот №001038, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2523/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕРКЕЗЛИК" 

Поземлен имот №001037, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2524/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КЬОР 

ОРМАН" 

Поземлен имот №028089, 

ХРАСТИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2525/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ 

ОРМАН" 

Поземлен имот №028107, 

ХРАСТИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2526/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ 

ОРМАН" 

Поземлен имот №028073, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2527/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ 

ОРМАН" 

Поземлен имот №028074, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2528/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ 

ОРМАН" 

Поземлен имот №028076, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5775/01.07.2014г.



2529/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ 

ОРМАН" 

Поземлен имот №028070, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2530/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КАРШИ 

ОРМАН" 

Поземлен имот №028065, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2531/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста "КАРА 

ПЕТЛИК" 

Поземлен имот №025109, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5616/22.10.2013г.

2532/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЕРЕКИЯНА" 

Поземлен имот №022044, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2533/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ПЕЛИВАН 

ПУНАР" 

Поземлен имот №018028, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2534/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕШМЕ 

КАРШИ" 

Поземлен имот №017039, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2535/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЮТЮКЧИ 

КЪШЛА" 

Поземлен имот №007002, 

ВРЕМЕН-НО НЕИЗ -ПОЛЗВА -

НА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2536/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"АКАРПУНАР" 

Поземлен имот №014003, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2537/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ЧЕШМЕ 

КАРШИ" 

Поземлен имот №017015, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2538/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №011062, НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5614/22.10.2013г.

2539/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ПЕЛИВАН 

ПУНАР" 

Поземлен имот №018015, 

ВРЕМЕН-НО НЕИЗ-ПОЛЗ- 

ВАНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2540/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ПЕЛИВАН 

ПУНАР" 

Поземлен имот №018016, 

ВРЕМЕН-НО НЕИЗ-ПОЛЗ- 

ВАНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2541/09.03.

09г.

с. Лудогорци, 

община Исперих, 

местноста 

"ПЕЛИВАН 

ПУНАР" 

Поземлен имот №018024, 

ВРЕМЕН-НО НЕИЗ-ПОЛЗ- 

ВАНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2542/14.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ТЕКЕШКИ 

ПЪТ" 

Поземлен имот №011062,  

ИЗОСТА -ВЕНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2544/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ТЕКЕШКИ 

ПЪТ" 

Поземлен имот №022161  НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2545/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ТЕКЕШКИ 

ПЪТ" 

Поземлен имот №025026  НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2551/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №044010  НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2552/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020432  НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2553/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020433  НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2554/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020483  НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2555/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020439  НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2556/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020440  НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2557/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020441  НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2558/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020443  НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2559/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020444  НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2560/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020445 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2561/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020446 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2562/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ТЕКЕШКИ 

ПЪТ" 

Поземлен имот №001025 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2563/16.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ТЕКЕШКИ 

ПЪТ" 

Поземлен имот №001047 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2564/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ТЕКЕШКИ 

ПЪТ" 

Поземлен имот №021026 

ИЗОСТА-ВЕНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2565/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ТЕКЕШКИ 

ПЪТ" 

Поземлен имот №001080 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2566/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ТЕКЕШКИ 

ПЪТ" 

Поземлен имот №001090 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2569/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ШАРАПАН -

ЛЪК" 

Поземлен имот №003010 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2570/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ШАРАПАН -

ЛЪК" 

Поземлен имот №003012 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2572/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ШАРАПАН -

ЛЪК" 

Поземлен имот №003021 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2573/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ТЮРБЕ" 

Поземлен имот №004018 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2574/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ТЮРБЕ" 

Поземлен имот №004027 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2577/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"АШЛАМА -

ЛЪК" 

Поземлен имот №005087 

ИЗОСТА-ВЕНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2578/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"АШЛАМА -

ЛЪК" 

Поземлен имот №005090 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2579/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"АШЛАМА -

ЛЪК" 

Поземлен имот №005091 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5575/30.07.2013г.

2583/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста 

"ДЮДЮКЛЮОР

МАН" 

Поземлен имот №007009 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2584/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста     "ЕН 

ТАРЛЪ" 

Поземлен имот №008001 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2585/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста     "ЕН 

ТАРЛЪ" 

Поземлен имот №008006 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



2588/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста     "ЕН 

ТАРЛЪ" 

Поземлен имот №009016 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2591/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста     "ЕН 

ТАРЛЪ" 

Поземлен имот №011007 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2593/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста     "ЕН 

ТАРЛЪ" 

Поземлен имот №011009 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2596/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста     "ЕН 

ТАРЛЪ" 

Поземлен имот №011012 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2597/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста     "ЕН 

ТАРЛЪ" 

Поземлен имот №011013 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2598/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста     

"САРАТАРЛЪ" 

Поземлен имот №012005 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2599/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста     

"САРАТАРЛЪ" 

Поземлен имот №012006 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2600/17.03.

09г.

с. Йонково, 

община Исперих, 

местноста     

"САРАТАРЛЪ" 

Поземлен имот №012011 НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

2601/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност 

"САРАТАРЛА" 

ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №012012 с начин 

на трайно ползване ХРАСТИ  с 

площ 11,192 дка .Категория -ІV 

/четвърта/

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2602/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност 

"САРАТАРЛА" 

ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №012013 с начин 

на трайно ползване ХРАСТИ  с 

площ 7,361 дка  Категория -ІV 

/четвърта/

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2603/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност 

"САРАТАРЛА" 

ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №012016 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

91,871 дка  Категория - 61,871 дка  

ІV /четвърта/ и 30,000 дка -ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2604/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност 

"МАНТАРЛЪК" 

ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №013001 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

4.923 дка  Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2606/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност 

"МАНТАРЛЪК" 

ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №013056 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

7.295 дка  Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2607/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност 

"КУЛИШ" 

ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №014020 с начин 

на трайно ползване ХРАСТИ  с 

площ 8,667 дка  Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2608/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност"КАРА

МУКЛУК" 

ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №016015 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

16.001 дка  Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2610/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност"КАРА

МУКЛУК" 

ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №016018 с начин 

на трайно ползване ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ  с площ 21.139 дка  

Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2615/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност"КАРА

МУКЛУК" 

ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №018006 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

3.810 дка  Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2616/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност"КАРА

МУКЛУК" 

ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №018007 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

3.614 дка  Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2617/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност"ЧЕРКЕ

ЗЛИК" ЕКАТТЕ 

34103

Поземлен имот №019091 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1.066 дка  Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2622/13.03.09г

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №026082 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,276 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2622/13.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №026082 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,276 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2623/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028001 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 3,567 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2624/16.03.09г

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028097 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,989 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5576/30.07.2013г.

2625/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028099 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,708 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5577/30.07.2013г.

2626/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028100 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,127 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5578/30.07.2013г.



2627/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028106 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,768 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5746/16.06.2014г.

2628/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028107 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,955 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2629/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028117 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,527 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2630/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028119 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,062 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2631/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028122 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 2,552 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2632/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028124 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,638 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2633/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028127 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 2,316 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2634/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028130 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,663 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5798/02.10.2014г.

2635/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028131 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 2,457 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5799/02.10.2014г.

2636/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028132 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,948 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5800/02.10.2014г.

2637/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028133 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 2,115  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5801/02.10.2014г.

2638/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028134 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 2,156  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5802/02.10.2014г.

2639/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028135 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,497  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5803/02.10.2014г.

2640/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №028136 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,172  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5804/02.10.2014г.



2641/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029227 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,851  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2642/16.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029229 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 4,339  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2643/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029238 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 5,930  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2644/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029239 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,435  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2645/18.03.09г

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029240 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,775  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2646/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029241 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,371  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2647/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029242 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 3,080  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2648/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029244 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 2,667  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2649/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029245 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,970  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2650/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029247 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,104  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2651/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029248 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 3,477  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2652/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029249 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 4,484  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2653/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029251с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,848  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2654/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029252 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,837  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2655/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029253 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,372  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2656/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029254 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,510  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2657/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029255 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,130  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2658/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029278 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,568 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2659/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №029297 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 2,687 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2660/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №030545 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,018 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5570/30.07.2013г.

2661/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №030548 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,527  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5571/30.07.2013г.



2662/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №032556 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,903  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2663/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №032557 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 3,682  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2664/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №032558 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,766  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2665/18.03.09г

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №033259  с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,492  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2666/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №033506  с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,006  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5807/21.10.2014г.

2667/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №033508  с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,524  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2668/18.03.06г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №033530 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,111  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2669/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №033531 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,440 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2670/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №034258 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 2,625 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2671/18.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №035478 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,050 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2672/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №035481 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,346 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2673/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036002 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,655 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2674/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036566 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,670 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2675/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036568 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,106 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2676/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036570 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,092 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2677/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036574 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,692 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2678/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036575 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,602 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2679/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036578 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,465 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2680/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036580 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,385 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2681/19.03.09г

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036584 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,546 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2682/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036592 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,423дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2683/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036594 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,635 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2684/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036597 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,012 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2685/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №036601 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,828 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5572/30.07.2013г.

2686/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №037589 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,630 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2687/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №037598 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  6,055 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2688/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №037599 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,986 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5744/16.06.2014г.

2689/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №037600 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,280 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5741/16.06.2014г.



2690/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №037601 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  3,591 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2691/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №037606 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  6,138 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС 4937/30.06.2011г.

2692/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №037607 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  8,544 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5567/30.07.2013г.

2693/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №037669 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,037 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5742/16.06.2014г.

2694/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №037672 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,784 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2695/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №037674 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,266 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2696/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №038787 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,656 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5568/30.07.2013г.



2697/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №038788 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,644 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5743/16.06.2014г.

2698/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №038789 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  3,839 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2699/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №038796 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,110 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2700/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №039628 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,923 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5569/30.07.2013г.

2701/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №041867 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  3,695 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5745/16.06.2014г.

2702/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №041868 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,080 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5740/16.06.2014г.

2703/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №042418 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,082 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2704/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №042419 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  3,555 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2705/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №042420 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,435 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2706/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №042421с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,473 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2707/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №042422с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,695 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2708/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №042423 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,499 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2709/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №042424 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,735 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2710/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №042425 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,219 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2711/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №042426 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  7,822 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2712/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №042427 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  3,165 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2713/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №043428 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,751 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2714/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №043429 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,097 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2715/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №043430 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,798 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2716/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ДО СЕЛО" 

Поземлен имот №043431 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,570 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -VІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2717/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020448 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  3,181 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2718/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020449 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  3,879 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2719/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020483 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  3,186 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2720/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020467 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,796 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2721/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020469 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,009 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2722/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020470 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,569 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2723/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020472 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,187 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2724/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020473 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,031 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2725/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020474 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  2,120 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2726/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020477 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  5,932 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2727/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020481 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  0,729 дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2728/19.03.09г.

сЙонково   

община Исперих 

област Разград  

Местност         

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ" 

Поземлен имот №020482 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ  1,716  дка   и с начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2748/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №010003 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,495 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория-ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2749/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №010017 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,013 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория-ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2750/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ИНЖЕЛИК"

Поземлен имот №013024 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

4,197 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория-ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5594/11.10.2013г.

2751/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ИНЖЕЛИК"

Поземлен имот №015025 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

3,632 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория-ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2752/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"АРПАЛЪК"

Поземлен имот №020001 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,469 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория-ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2753/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"АРПАЛЪК"

Поземлен имот №020025 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,831 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория-ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2754/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"СИВРИ БУРУН"

Поземлен имот №021014 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

4,155 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория-ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2755/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"СИВРИ БУРУН"

Поземлен имот №021075 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

5,000 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория-ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2756/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"АРПАЛЪК"

Поземлен имот №022029 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

123,990 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5595/11.10.2013г.

2757/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ГЬОЛДЖУК"

Поземлен имот №025072 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,415 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ.          Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2758/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ЕКИСЧА"

Поземлен имот №026060 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

3,360 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ.          Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2759/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ОРМАНА"

Поземлен имот №028035 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

4,644 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ.          Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2760/24.03.09г.

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ПЕЩЕРА"

Поземлен имот №028071 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

36,118 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ.          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5417/28.03.2013г.

2761/24.03.09г.

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ПЕЩЕРА"

Поземлен имот №028072 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

46,899 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ.          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5418/28.03.2013г.

2762/24.03.09г.

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ОРМАНА"

Поземлен имот №028095 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,521 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ. Категория ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2763/24.03.09г.

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ОРМАНА"

Поземлен имот №028144 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

4,829 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ. Категория ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5596/11.10.2013г.

2764/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"КЪШЛАЛЪК"

Поземлен имот №030064 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,240 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ. Категория ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2765/24.03.09г.

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"АРПАЛЪК"

Поземлен имот №002240 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,208 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2766/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ДЖИНАВЛУ"

Поземлен имот №000111 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,455 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2768/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"КЬОКЛЮК"

Поземлен имот №001001 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,695 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория-

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2769/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"КЬОКЛЮК"

Поземлен имот №001047 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,638 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория-

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2770/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"КЬОКЛЮК"

Поземлен имот №001049 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

3,114 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория-

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2771/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ИНЖЕЛИК"

Поземлен имот №002003 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,757 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория-

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5591/10.10.2013г.



2772/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ИНЖЕЛИК"

Поземлен имот №002004 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,742 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория-

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5705/12.03.2014г.

2773/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ИНЖЕЛИК"

Поземлен имот №002005 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,597 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория-

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2774/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ИНЖЕЛИК"

Поземлен имот №002140 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

4,303 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория-

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2775/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ИНЖЕЛИК"

Поземлен имот №002149 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,443 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория-

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5593/11.10.2013г.

2776/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ИНЖЕЛИК"

Поземлен имот №002151 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,092 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория-

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2777/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ИНЖЕЛИК"

Поземлен имот №002178 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,405 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория-

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2778/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"ИНЖЕЛИК"

Поземлен имот №002179 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,786 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория-

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2779/24.03.09г

с.Лъвино община 

Исперих  област 

Разград  местност 

"АРПАЛЪК"

Поземлен имот №002239 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

3,107 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория-

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

новАОС№ 5706/12.03.2014г.

2780/20.03.09г

сДрагомъж 

община Исперих 

област Разград 

местност 

"КАЙЪНЛЪК"

Поземлен имот №002055 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,088 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ  

ГРАНИЦИ Категория-ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2791/20.03.09г

с.Драгомъж общ. 

Исперих                             

обл Разград 

местност                  

"ТОКАТ ЯНЪ"

Поземлен имот №021002 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,434 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ  

ГРАНИЦИ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2792/20.03.09г

с.Драгомъж общ. 

Исперих                             

обл Разград 

местност                  

"КУМЛУК"

Поземлен имот №019016 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,539 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ  

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2793/20.03.09г

с.Драгомъж                

общ. Исперих                             

обл Разград 

местност                  

"КУМЛУК"

Поземлен имот №019015 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

6,329 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ  

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2794/20.03.09г

с.Драгомъж                

общ. Исперих                             

обл Разград 

местност                  

"ГОЛЯМ САРП"

Поземлен имот №015010 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА с площ 

0,987 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ  

ГРАНИЦИ Категория ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2795/20.03.09г

с.Драгомъж                

общ. Исперих                             

обл Разград 

местност                  

"ГОЛЯМ САРП"

Поземлен имот №010006 с начин 

на трайно ползване   НИВА с 

площ 1,742 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ  

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5651/02.12.2013г.

2796/20.03.09г

с.Драгомъж                

общ. Исперих                             

обл Разград 

местност                  

"ДО СЕЛО ЮГ"

Поземлен имот №010002 с начин 

на трайно ползване   НИВА с 

площ 2,142 дка и с начин  на 

възстановяване- В НОВИ  

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2797/23.03.09г

с.Драгомъж                

общ. Исперих                             

обл Разград 

местност                  

"ДО СЕЛО 

ИЗТОК"

Поземлен имот №005412 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА  НИВА с площ 

4,697 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



2798/23.03.09г

с.Драгомъж                

общ. Исперих                             

обл Разград 

местност                  

"ДО СЕЛО 

ИЗТОК"

Поземлен имот №005413 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА  НИВА с площ 

3,180 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2799/23.03.09г

с.Драгомъж                

общ. Исперих                             

обл Разград 

местност                  

"ДО СЕЛО ЮГ"

Поземлен имот №011001 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

7,423 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2800/23.03.09г

с.Драгомъж                

общ. Исперих                             

обл Разград 

местност                  

"ДО СЕЛО ЮГ"

Поземлен имот №011002 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,367 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

2801/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

011391 местност 

"ДО СЕЛОТО 

ЮГ"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 2,376 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2802/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

011392 местност 

"ДО СЕЛОТО 

ЮГ"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,561 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2803/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

011394 местност 

"ДО СЕЛОТО 

ЮГ"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 4,523 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5650/02.12.2013г.

2804/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

0113915 местност 

"ДО СЕЛОТО 

ЮГ"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 2,238 дка                 ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2805/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

011396 местност 

"ДО СЕЛОТО 

ЮГ"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,992 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2806/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

012384 местност 

"ДО СЕЛОТО 

ЗАПАД"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 2,725дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІІ 

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5395/11.03.2013г.

2807/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

013474 местност 

"ДО СЕЛОТО 

ЗАПАД"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,274дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІХ  

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2808/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

013479 местност 

"ДО СЕЛОТО 

ЗАПАД"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 2,312дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІХ  

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2809/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

013480 местност 

"ДО СЕЛОТО 

ЗАПАД"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 2,372дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІХ  

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2810/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

013481 местност 

"ДО СЕЛОТО 

ЗАПАД"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 2,670дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІХ  

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2811/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014464 местност 

"ДО СЕЛОТО 

ЗАПАД"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 1,556дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІХ  

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2812/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014465 местност 

"ДО СЕЛОТО 

ЗАПАД"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,880дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІХ  

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2813/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016054 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 2,913дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2814/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016055 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,200дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2815/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016056 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,308дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2816/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016057 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,213дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2817/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016058 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,113дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2818/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016059 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,093дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2819/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016060 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,115дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2820/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016061 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,184дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2821/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016064 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,226дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2822/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016064 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,226дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2822/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016065 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,292 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2823/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016066 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,276дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2824/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016067 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,259дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2825/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016068 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,127дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2826/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016069 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,312дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2827/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016070 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,183дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2828/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016071 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,178дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2829/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016071 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,178дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2829/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016072 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,323дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2830/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016075 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 5,286дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2831/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016078 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 1,788дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2832/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016079 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА   

с                      площ 0,477  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2833/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016080 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА   

с                      площ 1,277дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2834/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016081 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНАНИВА   с                      

площ 1,820дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2835/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016082 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА   

с                      площ 7,581дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2836/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017453 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНАНИВА   с                      

площ 0,261дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2837/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017454 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНАНИВА   с                      

площ 2,211дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2838/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017458 местност 

"ГОЛЯМ САРП"                  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНАНИВА   с                      

площ 0,523дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2839/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017459 местност 

"ДО СЕЛО  

СЕВЕР"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНАНИВА   с                      

площ 3,985дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2840/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017462 местност 

"ДО СЕЛО  

СЕВЕР"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 4,290дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІХ  

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2841/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

018001 местност 

"ДО СЕЛО  

СЕВЕР"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,065дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІІ 

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2842/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

018002 местност 

"ДО СЕЛО  

СЕВЕР"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,818     дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІІ  

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2843/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

018436 местност 

"ДО СЕЛО  

СЕВЕР"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,477дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІІ 

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2844/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

018437 местност 

"ДО СЕЛО  

СЕВЕР"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,738дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІІ 

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2845/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

018443 местност 

"ДО СЕЛО  

СЕВЕР"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 0,915дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІІ 

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2846/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

018444 местност 

"ДО СЕЛО  

СЕВЕР"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 7,978дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2846/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

018444 местност 

"ДО СЕЛО  

СЕВЕР"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 7,978дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІІ  

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2847/23.03.2009 г.

с.Драгомъж 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

018450 местност 

"ДО СЕЛО  

СЕВЕР"              

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА   с                      

площ 2,901дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ, ІІІ 

категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2850/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000052 местност 

"ДАНАЬОЛУ 

КОДЖАИКИНЛ

ИК"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА      с                      

площ 0,343  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2851/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

032020 местност 

"ТАУШАНЛЪКА

"           

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,987  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2852/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

032020 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,555  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2853/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005003 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,368  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2854/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005011 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,173  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2855/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005013 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,455  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2856/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005014 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 7,638  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2857/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005024 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,873  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2858/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005025 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,696  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2859/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005026 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,494  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2860/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005027 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,153  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2861/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005028 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,173  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2862/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005029 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,280  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2863/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005030 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,258  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2864/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005031 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,478  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2865/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005036 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,195  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2866/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005039 местност 

"ДАНАЬОЛУКО

ДЖАИКИНЛИК" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,716  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2867/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

006008 местност 

"КЬОКЛЮК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,643  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2868/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

006008 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 8,326  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2869/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

010041 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,633  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2870/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

010043 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 4,809  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2871/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

010045 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 4,100  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2872/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

010046 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,846  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2873/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

010047 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,631  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2874/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

010048 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,459  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2875/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

010049 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,398  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2876/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

010051 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 13,609  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2877/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

010052 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,651 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2878/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016104 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 4,909  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2879/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016105 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 12,545  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2881/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023164 местност 

"ЮРТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,320  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2882/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016106 местност 

"ТАУШАНЛЪКА

"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,162  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2883/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016107 местност 

"ТАУШАНЛЪКА

"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 7,085  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2884/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016116 местност 

"ТАУШАНЛЪКА

"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,823  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2885/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017119 местност 

"БОРУН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,940  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2886/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017128 местност 

"БОРУН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,373  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2887/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017129 местност 

"БОРУН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,063  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2888/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017131 местност 

"БОРУН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,346  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2889/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017132 местност 

"БОРУН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,254  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2890/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017133 местност 

"БОРУН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,822  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2891/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017134 местност 

"БОРУН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,206  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2892/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017137 местност 

"БОРУН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,112  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2893/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017138 местност 

"БОРУН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,979  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2894/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017144 местност 

"БОРУН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,684  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2895/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017145 местност 

"БОРУН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,416  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2896/24.03.2009 г.

с.Яким Груево 

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

017173 местност 

"БОРУН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,320  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2897/27.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

002241 местност 

"АРПАЛЪК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,973  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2898/27.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

003001 местност 

"АРПАЛЪК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,975  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІ   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2899/27.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

003213 местност 

"АРПАЛЪК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 6,763  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІ   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2900/27.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

003214 местност 

"АРПАЛЪК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,456  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІ   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2901/27.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

003215 местност 

"АРПАЛЪК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,750  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІ   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2902/27.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

003216 местност 

"АРПАЛЪК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,958  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІ   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2903/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

003217 местност 

"АРПАЛЪК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,121  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІ   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2904/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

003218 местност 

"АРПАЛЪК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,897  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2905/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

003232 местност 

"АРПАЛЪК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,148  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2906/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

003233 местност 

"АРПАЛЪК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,082  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2907/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

003234 местност 

"АРПАЛЪК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,291  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІ   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2908/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004001 местност 

"ДЖИНАВЛУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,811  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІ   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2909/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004002 местност 

"ДЖИНАВЛУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,102  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІ   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2910/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004349 местност 

"ДЖИНАВЛУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,892  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІ   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2911/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004350 местност 

"ДЖИНАВЛУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 18,087  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,І І  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2912/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004351 местност 

"ДЖИНАВЛУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,489  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2913/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005364 местност 

"ДЖИНАВЛУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,632  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2914/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005365     

местност 

"ДЖИНАВЛУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,834  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2915/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005366 местност 

"ДЖИНАВЛУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,746  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2916/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005367 местност 

"ДЖИНАВЛУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,261  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2917/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

006001 местност 

"ДЖИНАВЛУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,772  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2918/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

006002 местност 

"ДЖИНАВЛУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 7,847  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2919/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

006498 местност 

"КЪРМЪШ 

КОРУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,936  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2920/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000116 местност 

"ДЖИНАВЛУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ,МЕРА           с                      

площ 4,407  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2921/30.03.2009 г.

с.Лъвино      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000012 местност 

"ПУНАР ТЕКЕ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 9,193  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2922/30.03.2009 г.

 гр.Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

32874.201.218  по 

плана от 2005 г.

Поземлен имот с начин на трайно 

предназначение 

УРБАНИЗИРАНА,ЗА ДРУГ 

ОБЩЕСТВЕН ОБЕКТ с площ 

1601кв.м.            

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2938/30.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000081    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА           

с                      площ 29,320  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2939/30.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

001003    

местност 

"РУМЪНСКИ 

ПОСТ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 6,436  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2940/30.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

004018    

местност 

"ЮРСЕК КОРУ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,132   дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2941/30.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

005001    

местност 

"БАЛАР 

ЕКЕНЛИК"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,174  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2942/30.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

008018    

местност "АРА 

ЕКЕНЛИК"               

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,390  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2943/30.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

009002    

местност "АРА 

ЕКЕНЛИК"               

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 17,028  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5390/11.03.2013г.

2944/30.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

016015   местност 

"ЧАКМАКЛЪК " 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,913  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,І І  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2945/30.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

026014    

местност 

"ЧАКМЪКЛЪК " 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,896  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,І І  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2946/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

029001    

местност 

"АТМУТЛУК"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 17,028  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

АОС№ 5183/08.10.2012г.



2947/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100005    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,000   дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2948/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100006    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,744  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2949/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100009    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,423   дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2950/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100010    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"            

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,297  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2951/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100011    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,393  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2952/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100013    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,849  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2953/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100014    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,161  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2954/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100015    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,403  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2955/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100017    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,170  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2956/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100024    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,481  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2957/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100026    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,332  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2958/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100029    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,633  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2959/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100030    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 4,350  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2960/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100032    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,025  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2961/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100033    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 9,333  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2962/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100034    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,250  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2963/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

100037    

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,018  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2964/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

102002    

местност 

"СЛАМЧИЦА"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,913  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2965/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

103006    

местност 

"ДЖАМИЯТА"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,751  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2966/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

105001    

местност 

"ДЖАМИЯТА"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,430  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5707/12.03.2014г.

2967/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

105002    

местност 

"ДЖАМИЯТА"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,716  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5708/12.03.2014г.



2968/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

105003    

местност 

"ДЖАМИЯТА"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,478  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2969/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

109002    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,570  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2970/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

109006    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,642  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2971/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

109007    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,305  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2972/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

109008    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 4,743  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2973/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

109009    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,944  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2974/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

109010    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,391  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2975/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

109011    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,742  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2976/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

109012    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,258  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2977/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000022    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ЗЕМИ           с                      площ 

33,126  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2977А/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

110001    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,931  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2978/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

110003    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,120  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2979/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

110006    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,638  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2980/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

110008    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 6,600  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5391/11.03.2013г.



2971/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

110009    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 4,015  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2982/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

110010    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,141  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2983/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

110012    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,176  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2984/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

110013    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,480  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2985/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

110015    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,174  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2986/31.03.2009 г.

с.Тодорово   

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

110005    

местност 

"ОМУР"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,163  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2987/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

027002    

местност 

"ДЯНКОВ ЧЕИР"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,000  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



2988/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

060001    

местност 

"ВОЛНОВСКИ 

БЛОК"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,494  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2989/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

076002    

местност 

"МОГИЛАТА"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 6,176  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2990/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

077008    

местност 

"МОГИЛАТА"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 6,004  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2991/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014002   местност 

"ДО СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,148  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2992/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014016    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,456  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5645/26.11.2013г.

2993/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014017    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,305  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5633/26.11.2013г.

2994/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014019    

местност "ДО 

СЕЛОТО"   

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,546  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІІІ  категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5634/26.11.2013г.



2995/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014021    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,675  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV    категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2996/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014026    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,481  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5635/26.11.2013г.

2997/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014028    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,119  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5636/26.11.2013г.

2998/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014033    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,163  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

2999/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014035    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,555  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3000/01.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014036    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,542  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3001/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014086    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,769  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



3002/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

014082    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,617  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3003/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

021001    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,708  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5699/27.02.2014г.

3004/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

021002    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,014  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5702/11.03.2014г.

3005/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

021003    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,558  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5701/11.03.2014г.

3006/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023067    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,141  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3007/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023068    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,413  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3008/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023070    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,788  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



3009/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023071    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,171  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3010/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023072    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,240  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3011/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023076    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,126  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3012/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023077    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,047  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3013/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023078    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,579  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3014/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023081    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,558  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3015/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023083   местност 

"ДО СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,316  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5693/07.02.2014г.



3016/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023085    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,377  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5694/07.02.2014г.

3017/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023086    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,240  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3018/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

023089    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,656  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3019/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

038002    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,587  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3020/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

041003    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,595  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС №5700/11.03.2014г.

3021/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

043090    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,787  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3022/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

043092    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,645  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



3023/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

043093    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 4,858  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3024/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

043094    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,870  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3025/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

049162    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,495  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3026/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

049163    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,164  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3027/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

049164    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,088  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3028/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

049166    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,561  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3029/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

200008    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,475  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



3030/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

200010    

местност "ДО 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,104  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3051/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000073    

местност 

"МОГИЛАТА "  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИЗЕМИ           с                      

площ 10,279 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3052/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000033    

местност 

"БЛОКА КЪМ 

ПАРКОВОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИЗЕМИ           с                      

площ 10,968 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3053/02.04.2009 г.

с.Конево     

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000047    

местност 

"ВОЛНОВСКИ 

БЛОК"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНИ 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ    с                      

площ 22,000 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3074/02.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.32,2 

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,104  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3075/02.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.32,6 

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 11,530 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



3076/02.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.34,3 

Местност 

"КОДЖА 

КЪШЛА"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 697    дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3077/02.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.34,9 

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,087  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3078/02.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.43,1 

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 7,473  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3079/02.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.43,3 

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 8,401  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3080/02.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.46,11 

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,483  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3081/02.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.46,13 

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,522  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



3082/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.46,14 

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,452  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

АОС№ 5232/08.02.2013г.

3083/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.46,15 

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,299  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3084/02.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.46,18 

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,929  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3085/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.46,7  

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,919       дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

АОС№ 5236/08.02.2013г.

3086/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.54,6  

Местност "САРЪ 

ЧАЛЪ"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 9,995  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ,ІV   категория

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

АОС№ 5235/08.02.2013г.

3089/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.11,16 

Местност 

"КЛАДЕНЦИТЕ" 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,494  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

АОС№ 5231/08.02.2013г.



3093/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.49,10 

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,100  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

АОС№ 5230/08.02.2013г.

3094/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.49,2  

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,150  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

АОС№ 5229/08.02.2013г.

3095/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.48,8  

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,167  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

АОС№ 5237/08.02.2013г.

3096/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.61,1  

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,059  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

АОС№ 5228/08.02.2013г.

3097/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.61,12  

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,085  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

АОС№ 5227/08.02.2013г.

3098/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.61,3  

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,598  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



3099/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.61,4  

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,791  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5314/22.02.2013г.

3101/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.61,7  

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 4,002  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3102/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.61,8  

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 4,921  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3103/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.62,5  

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,000  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3104/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.62,8  

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,017  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3105/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.66,12 

местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,359  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

АОС№ 5234/08.02.2013г.



 3106/06.04.2009 г.

с.Китанчево  

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

37010.66,7  

Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО 

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,530  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

АОС№ 5233/08.02.2013г.

3128/06.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000145      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛЪ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ЗЕМИ с                  площ 38,055 

дка           ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3130/06.04.2009 Г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000158      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛЪ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА    

с                      площ 1,000       дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3131/06.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000160      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В 

ЗЕМЕДЕЛСКИЗЕМИ           с                      

площ 5,297  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3137/06.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000179      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ЗЕМИ           с                      площ 

14,031  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3138/06.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000184      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНАНИВА           

с                      площ 2,228  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



3139/06.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000185      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНАНИВА           

с                      площ 1,015  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ  

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3140/06.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000186      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В ЗЕЧЕДЕЛСКИ 

ЗЕМИ           с                      площ 

6,707  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3141/06.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000587      

Местност 

"КЪШЛА"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,570  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3142/06.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000588      

Местност 

"КЪШЛА"       

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,702  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3143/06.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000019      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ЗЕМИ           с                      площ 

122,180  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3149/08.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000064      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ЗЕМИ           с                      площ 

4,429  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



3151/08.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000075      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ЗЕМИ           с                      площ 

1,754  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3152/08.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000078      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ЗЕМИ           с                      площ 

3,932  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3153/08.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000085      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ЗЕМИ           с                      площ 

4,405  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3154/08.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

000087      

Местност 

"ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ЗЕМИ           с                      площ 

13,323  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3164/08.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

026042      

Местност 

"КАЙРЯКА"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,468  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3165/08.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

026050     

Местност 

"КАЙРЯКА"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,558  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3166/08.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

028013      

Местност "ИБ 

ЧАИР"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,001  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5600/11.10.2013г.



3167/08.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

032001      

Местност "ИБ 

ЧАИР"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 7,677  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3168/08.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

032014      

Местност "ИБ 

ЧАИР"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,400  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3169/08.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

032023      

Местност "ИБ 

ЧАИР"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,337  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5756/17.06.2014г.

3170/08.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

045010      

Местност 

"ШАРАМАН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,000  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3175/09.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

047007      

Местност 

"ШАРАМАН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,804  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3176/09.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

047010      

Местност 

"ШАРАМАН"     

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 15,735  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3177/09.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

048001      

Местност 

"ДЖИБЕР КОРУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,905  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



3178/09.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

048016      

Местност 

"ДЖИБЕР КОРУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,404  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5601/11.10.2013г.

3179/09.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

049001      

Местност 

"ДЖИБЕР КОРУ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 4,643  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5602/11.10.2013г.

3185/09.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

053014     

Местност 

"ЕСЕНЛЕР"    

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 1,999  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3186/09.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

053015      

Местност 

"ЕСЕНЛЕР"    

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,300  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3188/09.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

054028      

Местност 

"БАЛАМА 

АВАСЪ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 8,903  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5783/17.07.2014г.

3189/09.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

055040      

Местност 

"БАЛАМА 

АВАСЪ"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,869 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3190/09.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

060016      

Местност 

"ЕСЕНЛЕР"    

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 0,953  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



3194/10.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

061001      

Местност 

"ЕСЕНЛЕР"    

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,004  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3195/10.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

061002      

Местност 

"ЕСЕНЛЕР"    

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 5,499  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

нов АОС№ 5604/11.10.2013г.

3196/10.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

061022      

Местност 

"ЕСЕНЛЕР"    

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 2,999  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3197/10.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

063001      

Местност "ЕНИ 

КЬОКЛЮК"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване НИВА           с                      

площ 3,251  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3198/10.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

066008      

Местност 

"ТОПРАКЛЪК"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ОВОЩНА ГРАДИНА   с                               

площ 1,100  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3199/10.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

066009      

Местност 

"ТОПРАКЛЪК"

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ОВОЩНА ГРАДИНА   с                               

площ 2,200  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих

3200/10.04.2009 г.

с.Подайва      

община Исперих   

област Разград 

поземлен имот № 

066046      

Местност 

"ТОПРАКЛЪК"  

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване ОВОЩНА ГРАДИНА   с                               

площ 1,699  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ НОВИ   

ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от ЗСПЗЗ, 

имота се управлява от Кмета 

на Община Исперих



3201/10.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ТОПРАКЛЪК"

Поземлен имот №066061 с начин 

на трайно ползване  ОВОЩНА 

ГРАДИНА  с площ 5,101 дка и с 

начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5618/13.11.2013г.

3206/10.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЮНУЗ 

КОРУ"

Поземлен имот №070046 с начин 

на трайно ползване  ОВОЩНА 

ГРАДИНА  с площ 7,799 дка и с 

начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3207/10.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЮНУЗ 

КОРУ"

Поземлен имот №070064 с начин 

на трайно ползване  ОВОЩНА 

ГРАДИНА  с площ 2,699 дка и с 

начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория V

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3208/10.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЮНУЗ 

КОРУ"

Поземлен имот №070072 с начин 

на трайно ползване  ОВОЩНА 

ГРАДИНА  с площ 3,999 дка и с 

начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3209/10.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЮНУЗ 

КОРУ"

Поземлен имот №070075 с начин 

на трайно ползване  ОВОЩНА 

ГРАДИНА  с площ 3,799 дка и с 

начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3210/10.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЮНУЗ 

КОРУ"

Поземлен имот №070094 с начин 

на трайно ползване  ОВОЩНА 

ГРАДИНА  с площ 4,001 дка и с 

начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3211/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЮНУЗ 

КОРУ"

Поземлен имот №070094 с начин 

на трайно ползване  ОВОЩНА 

ГРАДИНА  с площ 4,999 дка и с 

начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3212/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КАЙРЯКА"

Поземлен имот №071015 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ  

НАСАЖДЕНИЯ с площ 5,700 дка 

и с начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория VІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3213/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КАЙРЯКА"

Поземлен имот №071017 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ  

НАСАЖДЕНИЯ с площ 4,099 дка 

и с начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория VІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3214/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КАЙРЯКА"

Поземлен имот №071018 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ  

НАСАЖДЕНИЯ с площ 5,899 дка 

и с начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория VІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3215/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КАЙРЯКА"

Поземлен имот №071019 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ  

НАСАЖДЕНИЯ с площ 3,531 дка 

и с начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория VІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3216/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КАЙРЯКА"

Поземлен имот №071020 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ  

НАСАЖДЕНИЯ с площ 4,598 дка 

и с начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория VІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3217/13.04.09г.

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност "ИБ 

ЧАИР"

Поземлен имот №073012 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ  

НАСАЖДЕНИЯ с площ 1,299 дка 

и с начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория VІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3218/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност "ИБ 

ЧАИР"

Поземлен имот №073016 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ  

НАСАЖДЕНИЯ с площ 0,145 дка 

и с начин  на възстановяване- В 

НОВИ   ГРАНИЦИ Категория V

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3219/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" В СЕЛОТО"

Поземлен имот №010093 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,141 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3220/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" В СЕЛОТО"

Поземлен имот №010102 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,082  дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5597/11.10.2013г.

3221/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" В СЕЛОТО"

Поземлен имот №010103 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,195 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3222/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" МЕЗАРЛЪК"

Поземлен имот №010233 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,982 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3223/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" МЕЗАРЛЪК"

Поземлен имот №010234 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

3,230 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3224/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" МЕЗАРЛЪК"

Поземлен имот №010236 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,538 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3225/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" МЕЗАРЛЪК"

Поземлен имот №010240 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

6,804 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3226/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" МЕЗАРЛЪК"

Поземлен имот №010247 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,629 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3227/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" МЕЗАРЛЪК"

Поземлен имот №010248 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

3,641 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3228/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" МЕЗАРЛЪК"

Поземлен имот №010251 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,622 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3229/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" МЕЗАРЛЪК"

Поземлен имот №010252 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,275 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5754/17.06.2014г.

3230/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" МЕЗАРЛЪК"

Поземлен имот №010253 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,518 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5598/11.10.2013г.

3231/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" МЕЗАРЛЪК"

Поземлен имот №010254 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,912 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5599/11.10.2013г.

3232/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" МЕЗАРЛЪК"

Поземлен имот №010255 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,166 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3233/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" МЕЗАРЛЪК"

Поземлен имот №010256 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,679 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3234/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ШАРАМАН"

Поземлен имот №010317 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

3,775 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5757/17.06.2014г.

3235/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ШАРАМАН"

Поземлен имот №010320 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,370 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5392/11.03.2013г.

3236/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" КАРШИ"

Поземлен имот №010341 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,768 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3237/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" КАРШИ"

Поземлен имот №010392 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,809 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3238/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №010392 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,809 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3239/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080013 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,638 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5753/17.06.2014г.

3240/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080014 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,342 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5608/11.10.2013г.



3241/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130116 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,129 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3242/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080016 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

4,394 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3243/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080017 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,278 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3244/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080030 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

4,533 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3245/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080031 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

3,401 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5607/11.10.2013г.

3246/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080032 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,248 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3247/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080033 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,709 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3248/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080034 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,789 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3249/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080035 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,672 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3250/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080037 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,639 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5605/11.10.2013г.

3251/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080038 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,940 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5606/11.10.2013г.

3252/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080042 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,810 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3253/13.04.009г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080043 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,367 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3254/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080044 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,348 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3255/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080045 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,665 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3256/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080048 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

3,912 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3257/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080049 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,947 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3258/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080055 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,642 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5755/17.06.2014г.

3259/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080057 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,108 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3260/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080058 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,347 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3262/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080654 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

3,848 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3263/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130002 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

11,277 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3264/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130004 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

3,962 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3265/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130008 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,175 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5609/11.10.2013г.

3266/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130115 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,352 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3267/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130012с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,059 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5610/11.10.2013г.

3268/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130012с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,059 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3269/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130039 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

2,305 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3270/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130041 с начин 

на трайно ползване ЗАСОЛЕНА  

НИВА с площ 0,282 дка и с начин  

на възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5752/17.06.2014г.

3271/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130042 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

2,625 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5751/17.06.2014г.

3272/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130060 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

0,858 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5750/17.06.2014г.

3273/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130061 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

0,383 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3274/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130063 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

0,655 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5748/16.06.2014г.

3275/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130064 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

0,675 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3276/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130065 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

0,776 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3277/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130066 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

1,023 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3278/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130067 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

2,439 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5611/11.10.2013г.

3279/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130068 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

0,752 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5612/11.10.2013г.

3280/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130069 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

0,698 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5613/11.10.2013г.

3281/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130100 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

0,127 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3282/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130113 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

0,850 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3283/13.04.09г

с.Подайва 

община Исперих  

област Разград 

местност                   

" ДЖИБЕР 

ЮРТЛУ"

Поземлен имот №130114 с начин 

на трайно ползване ЗАСОЛЕНА  

НИВА с площ 3,421 дка и с начин  

на възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3284/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №126925 с начин 

на трайно ползване   НИВА с 

площ 0,279 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3285/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КЪРШИЯТА"

Поземлен имот №127911 с начин 

на трайно ползване   НИВА с 

площ 2,354 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3286/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №149027 с начин 

на трайно ползване   НИВА с 

площ 1,799 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3287/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №149365 с начин 

на трайно ползване   НИВА с 

площ 1,096 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3288/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №149369 с начин 

на трайно ползване   НИВА с 

площ 3,402 дка и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория - 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5393/11.03.2013г.

3289/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009117 с начин 

на трайно ползване   НИВА с 

площ 5,141 дка и с начин  на 

възстановяване.В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3290/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009118 с начин 

на трайно ползване   НИВА с 

площ 1,672 дка и с начин  на 

възстановяване.В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ РЕАЛНИ  

ГРАНИЦИ.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3291/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009119 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА   НИВА с площ 

1,166 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3292/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009120 с начин 

на трайно ползване    НИВА с 

площ 2,214 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3293/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009124 с начин 

на трайно ползване    НИВА с 

площ 0,776 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3294/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009125 с начин 

на трайно ползване    НИВА с 

площ 0,467 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3295/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009126 с начин 

на трайно ползване    НИВА с 

площ 0,826 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3296/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009127 с начин 

на трайно ползване    НИВА с 

площ 0,507 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3297/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009128 с начин 

на трайно ползване    НИВА с 

площ 1,712 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3298/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009129 с начин 

на трайно ползване    НИВА с 

площ 3,620 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3299/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009130 с начин 

на трайно ползване    НИВА с 

площ 3,095 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3300/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009104 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА   НИВА с площ 

0,244 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3301/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009105 с начин 

на трайно ползване    НИВА с 

площ 0,542 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3302/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009106 с начин 

на трайно ползване    НИВА с 

площ 0,895 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3303/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009107 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА   НИВА с площ 

0,905 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3304/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009108 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА   НИВА с площ 

2,438 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3305/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009109 с начин 

на трайно ползване    НИВА с 

площ 1,094 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3306/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009110 с начин 

на трайно ползване    НИВА с 

площ 0,724 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3307/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009111 с начин 

на трайно ползване    ЛОЗЕ с 

площ 1,048 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3308/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009112 с начин 

на трайно ползване    ЛОЗЕ с 

площ 0,921 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3309/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009114 с начин 

на трайно ползване    НИВА  с 

площ 1,731 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3310/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009115 с начин 

на трайно ползване    ЛОЗЕ  с 

площ 0,865 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3311/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009116 с начин 

на трайно ползване    ЛОЗЕ  с 

площ 0,945 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3312/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009054 с начин 

на трайно ползване    ЛОЗЕ  с 

площ 1,506 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3313/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009055 с начин 

на трайно ползване    ЛОЗЕ  с 

площ 1,561 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Категория-ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3314/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009056 с начин 

на трайно ползване    ЛОЗЕ  с 

площ 1,464 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3315/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009057 с начин 

на трайно ползване    ЛОЗЕ  с 

площ 0,393 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3316/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009058 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА  НИВА   с площ 

1,316 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3317/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009059 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ   с площ 

0,654 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3318/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009060 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,529 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3319/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009061 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

0,333 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3320/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009062 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,284 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3321/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009064 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

0,555 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3322/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009065 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,603 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3323/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009066 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

1,997 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3324/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009068 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

0,392 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3325/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009069 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,498 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3326/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009071 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,940 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3327/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009072 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,944 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3328/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009073 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

1,523 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3329/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009074 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

1,107 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3330/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009075 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

0,334 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3331/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009076 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

0,778  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.         

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3332/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009078 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

0,950  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория - 

ІІІ   

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3333/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009079 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,091  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.   

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3334/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009080 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,431  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.   

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3335/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009081 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,053  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория-

ІХ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3336/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009082 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,214  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория-

ІХ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3337/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009083 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

0,904  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория-

ІХ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3338/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009084 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

0,635  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория-

ІХ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3339/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009085 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

0,387  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория-

ІХ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3340/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009086 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

0,642  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория-

ІХ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3341/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009087 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

1,431  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория-

ІХ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3342/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009088 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

0,996 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория-

ІХ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3343/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009089 с начин 

на трайно ползване   НИВА  с 

площ 1,713 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3344/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009090 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

1,683  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.   Категория 

ІХ      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3345/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009091 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,456 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3346/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009092 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

0,252  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория-

ІХ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3347/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009093 с начин 

на трайно ползване   НИВА  с 

площ 0,413 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория 

ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3348/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009096 с начин 

на трайно ползване   НИВА  с 

площ 2,525 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3349/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009097 с начин 

на трайно ползване   НИВА  с 

площ 2,110 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3350/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009098 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

5,791 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.   Категория 

ІІІ     

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3351/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009099 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

0,648 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3352/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009100 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

0,995  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория-

ІХ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3353/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009101 с начин 

на трайно ползване   НИВА  с 

площ 1,659 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория 

ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3354/15.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009102 с начин 

на трайно ползване   НИВА  с 

площ 2,139 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория 

ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3355/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009051с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

1,475  дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3356/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009048 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

0,768 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория 

ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3357/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009001с начин 

на трайно ползване  НИВА   с 

площ 0,853 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3358/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009075 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

0,334 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІХ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3359/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009003 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ  с площ 

0,603 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІІІ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3360/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009006 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,825 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІІІ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5654/02.2012.2013г.

3361/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009007 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,623 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІІІ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5655/02.12.2013г.



3362/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009008 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,425 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІІІ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5656/05.12.2013г.

3363/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009009 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,539 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІІІ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5657/05.12.2013г.

3364/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009010 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,597 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІІІ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5658/05.12.2013г.

3365/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009011 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА  с площ 

1,018 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІІІ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5659/05.12.2013г.

3366/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009012 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,855 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5660/05.12.2013г.

3367/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009013 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

0,263 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.  Категория- 

ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5661/05.12.2013г.

3368/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009014 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 0,806 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.         нов АОС№ 5662/05.12.2013г.



3369/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009015 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА  с площ 

1,484 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.         

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5663/05.12.2013г.

3370/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009016 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,792 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.         

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5664/05.12.2013г.

3371/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009017 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,973 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.         

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3372/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009018 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА  с площ 

1,904 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.         

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3373/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009019 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,772 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІІІ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3374/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009020 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,499 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3375/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009021 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,562 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3376/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009022 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,509 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3377/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009023 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

2,270 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3378/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009024 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

1,000 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3379/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009025 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

1,064 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3380/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009026 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,531 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3381/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009027 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА  с площ 

0,586 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория  

ІІІ          

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3382/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009028 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,574 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3383/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009029 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА  НИВА   с площ 

0,537 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.   Категория 

ІІІ         

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3384/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009030 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

1,039 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.         

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3385/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009031 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,433 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3386/16.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009032 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,568 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3387/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009033 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,857 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3388/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009034 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,403 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.         

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3389/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009035 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,374 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.         

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3390/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009036 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,736 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3391/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009037 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

1,004 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3392/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009038 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА  НИВА   с площ 

1,037 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.            

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3393/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009047 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,774 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.        

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3394/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КОДЖА 

КЪШЛА"

Поземлен имот №008009 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,510 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.         

Категория ІІІ      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3395/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КОДЖА 

КЪШЛА"

Поземлен имот №008011 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,442 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

АОС№ 4995/15.12.2011г.

3396/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КОДЖА 

КЪШЛА"

Поземлен имот №008019 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,547 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.              

Категория ІІІ       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3397/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КОДЖА 

КЪШЛА"

Поземлен имот №008020 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,577 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.              

Категория ІІІ       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3398/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КОДЖА 

КЪШЛА"

Поземлен имот №008034 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,537 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ.              

Категория ІІІ       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3399/17.04.09г

гр Исперих  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КОДЖА 

КЪШЛА"

Поземлен имот №008035 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,332 дка и с начин  на 

възстановяване.               В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ. Категория 

ІІІ       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3400/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ИПЧАИР" 

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,11,24, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 236 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3401/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ВАРАТАР 

ЕКИНЛИК" 

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,12,43, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 890 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3402/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"БЕЙЗАМА" 

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,13,34, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 4 549 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3403/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ДАНААВОЛУ" 

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,16,20, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 1 990 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3404/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"КЬОКЛЮК" 

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,21,4, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 316 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3405/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"КАЙРАК" 

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,26,3, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 1 726 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3406/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"КАЙРАК" 

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,26,7, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 1 114 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3407/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"КАЙРАК" 

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,26,8, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 4 696 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3408/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

ЕСКИЛЕР-

ЮСТЮ"                      

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,28,2, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 500 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3409/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност "СЪРТ                      

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,29,2, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 3 096 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5727/25.04.2014г.

3410/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"БАЙРАМ 

КЪШЛА"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,34, 24, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 1 914 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3411/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ПЪНАР 

ГЬОЛДЖИК"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,38, 5, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 1 998 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3412/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"КЕЛЕМНЕ"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,39, 4, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 2 914 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3413/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ПУНАР СЪРТ"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,42, 13, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 3 138 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5728/25.04.2014г.

3414/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ПУНАР СЪРТ"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,42, 18, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 4 171 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3415/17.04.09г 

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност "ЕСКИ 

БОСТАН"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,45, 37, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване ОВОЩНА  ГРАДИНА с 

площ 971 кв.м Начин на 

възстановяване- нови граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3416/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност "ЕСКИ 

БОСТАН"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,45, 44, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване ОВОЩНА  ГРАДИНА с 

площ 2 513 кв.м Начин на 

възстановяване- нови граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3417/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност "ЕСКИ 

БОСТАН"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,45, 57, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване ОВОЩНА  ГРАДИНА с 

площ 2 038 кв.м Начин на 

възстановяване- нови граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3418/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност "ЕСКИ 

БОСТАН"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,45, 71, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване ОВОЩНА  ГРАДИНА с 

площ 1 170 кв.м Начин на 

възстановяване- нови граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3419/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност "ЕСКИ 

БОСТАН"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,45, 102, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване ОВОЩНА  ГРАДИНА с 

площ 2 120 кв.м Начин на 

възстановяване- нови граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3420/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ЧЕРЕШИ"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,46, 15, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 894 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3421/17.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ЧЕРЕШИ"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,46, 44, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване ОВОЩНА ГРАДИНА с 

площ 7 697 кв.м Начин на 

възстановяване- нови граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3422/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ЧЕРЕШИ"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,46, 62, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 2 101 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3425/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕН

А"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,47, 10, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 3 605 кв.м 

Начин на възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3434/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕН

А"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,47, 24, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване ОВОЩНА ГРАДИНА с 

площ 39,803 кв.м Начин на 

възстановяване- нови граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3435/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10, 3, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 2 513 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3436/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10, 4, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 1 175 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3437/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10, 6, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 5 932 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3438/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10, 10, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 3 046 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3439/21.04.09

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10, 11, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 1 422 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3440/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10, 20, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 390 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3441/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10, 61, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 565 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3442/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  108, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 158 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3443/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  109, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 431 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3444/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  110, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 782 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3445/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  114, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 2 085 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3446/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  115, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 595 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

НовАОС№ 5731/25.04.2014г.

3447/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  120, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 2 725 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3448/21.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  123, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 831 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3449/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  127, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 298 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3450/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  128, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 2 398 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3451/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  137, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 1 670 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5730/25.04.2014г.

3452/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  138, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 1 736 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5729/25.04.2014г.

3453/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  142, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 1 103 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3454/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  143, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 962 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3455/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  145, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 6 193 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3456/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  146, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 6 911 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3457/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  147, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 5 233 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3458/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  148, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 745 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3459/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  149, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 645 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3460/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  150, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 638 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3461/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  164, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 2 604 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3462/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  167, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 4 579 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3463/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  189, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 6 409 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3464/22.04.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност  "ЯСАК 

"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот №24150,10,  222, с 

начин на трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на трайно 

ползване НИВА с площ 4 724 кв.м 

Начин на възстановяване- 

възстановими стари реални 

граници       

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3465/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007304с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА   с площ          

3 ,351 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3466/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007322 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА   с площ          

0,825 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3467/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008113 с начин 

на трайно ползване  НИВА                             

с площ          0,602 дка и с начин 

на възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3468/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008115 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА                             

с площ  2, 748 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3469/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007215 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ                            

с площ  1,042 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3470/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007214 с начин 

на трайно ползване НИВА                            

с площ  1,529 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5761/30.06.2014г.

3471/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007213 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ                           

с площ  0,907 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

новАОС№ 5762/30.06.2014г.



3472/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007211 с начин 

на трайно ползване НИВА                           

с площ  1,204 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3473/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007208 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА  НИВА                           

с площ  2,030 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3474/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007207 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ                          

с площ  0,553 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5763/30.06.2014г.

3475/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007206 с начин 

на трайно ползване  НИВА                          

с площ  1,051 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3476/18.05.09г 

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007205 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ                          

с площ  1,107 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3477/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007204 с начин 

на трайно ползване  НИВА                           

с площ  0,399 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3478/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007203 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ                      

с площ  0,523 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3479/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007202 с начин 

на трайно ползване  НИВА                   

с площ  0,406 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3480/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008037 с начин 

на трайно ползване  НИВА                   

с площ  1,820 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3481/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008057 с начин 

на трайно ползване  НИВА                   

с площ  0,987 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3482/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008062 с начин 

на трайно ползване  НИВА                   

с площ  0,914 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3483/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008063 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ                   

с площ  0,915 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3484/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008067 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ                   

с площ  1,060 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3485/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008073 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ                   

с площ  0,628 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3486/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008076 с начин 

на трайно ползване  НИВА                  

с площ  0,975 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3487/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008080 с начин 

на трайно ползване  НИВА                  

с площ  0,980 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3488/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008095 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ                

с площ  0,974 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3489/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008096 с начин 

на трайно ползване  НИВА                

с площ  1,006 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3490/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"КОДЖА 

КЪШЛА "

Поземлен имот №008046 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ               

с площ  1,315 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3491/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007281 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА НИВА              с 

площ  0,510  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3492/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007282 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ              

с площ  0,523  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3493/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007283 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ              

с площ  0,922  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3494/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007284 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА              с 

площ  0,283  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3495/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007285 с начин 

на трайно ползване  НИВА              

с площ  0,348  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3496/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007286 с начин 

на трайно ползване  НИВА              

с площ  0,432  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3497/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007287 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА              с 

площ  0,502  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3498/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007288 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА              с 

площ  0,516 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3499/17.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007289 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ              

с площ  0,670 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3500/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007290 с начин 

на трайно ползване  НИВА            

с площ  2,016 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3501/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007291 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА            с 

площ  1,395 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3502/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007292 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ            с 

площ  0,982 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3503/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007293 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА НИВА            с 

площ  1,486 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3504/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007295 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ            с 

площ  0,661 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3505/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007296 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ            с 

площ  0,605 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

 

3506/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007299 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ            с 

площ  0,377 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3507/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007300 с начин 

на трайно ползване  НИВА            

с площ  0,279 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3508/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007301 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ            с 

площ  0,743 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3509/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007302 с начин 

на трайно ползване  НИВА           с 

площ  1,099 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3510/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007303 с начин 

на трайно ползване  НИВА           с 

площ  0,686 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3511/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007256 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ           с 

площ  0,975 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3512/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

грИсперих  община Исперих  

област Разград местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3513/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007259 с начин 

на трайно ползване  НИВА           с 

площ  0,341 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3514/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007260 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ            с 

площ  0,260 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3515/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007261 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА НИВА             с 

площ  0,337 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3516/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007262 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ            с 

площ  0,914 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3517/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007265 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА            с 

площ  1,179 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3518/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007266 с начин 

на трайно ползване   НИВА            

с площ  1,157 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3519/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007267 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА            с 

площ  1,685 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3520/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007268 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА            с 

площ  1,669 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3521/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007269 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ            с 

площ  0,595 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3522/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007270 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА             с 

площ  1,021 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3523/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007271 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ           с 

площ  1,102 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3524/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007272 с начин 

на трайно ползване  НИВА            

с площ  0,537 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3525/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007273 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ            с 

площ  1,042 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3526/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007274 с начин 

на трайно ползване  НИВА            

с площ  1,091 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3527/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007278 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ         с 

площ  1,895 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3528/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007279 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ         с 

площ 0,407 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3529/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007274 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ         с 

площ 1,091 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3530/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007241 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ         с 

площ 1,079 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3531/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007240 с начин 

на трайно ползване  НИВА         с 

площ 0,942 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3532/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007239 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ         с 

площ 0,866 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3533/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007238 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА НИВА          с 

площ 0,532 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3534/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007237 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА НИВА          с 

площ 0,402 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3535/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007236 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ        с 

площ 0,881 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3536/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007235 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ        с 

площ 0,782 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3537/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007234 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ        с 

площ 0,784 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3538/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007233 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ        с 

площ 0,471 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3539/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007232 с начин 

на трайно ползване  НИВА        с 

площ 1,527 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3540/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007231 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ        с 

площ 0,493 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3541/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007230 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ        с 

площ 0,425 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3542/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007229 с начин 

на трайно ползване  НИВА        с 

площ 0,879 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3543/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007228 с начин 

на трайно ползване  НИВА        с 

площ 1,461 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3544/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007225 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА        с 

площ 0,602 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3545/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007224 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ    с 

площ 0,873 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3546/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007223    с 

начин на трайно ползване  НИВА    

с площ 0,570 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3547/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007222    с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ    

с площ 0,473 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3548/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007221    с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ    

с площ 0,753 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3549/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007220    с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ    

с площ 0,496 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3550/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007219    с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ    

с площ 0,753 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3551/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007218    с 

начин на трайно ползване  НИВА    

с площ 0,629 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3552/21.04.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007217   с начин 

на трайно ползване  НИВА    с 

площ 1,131 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3553/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007201   с начин 

на трайно ползване  НИВА    с 

площ 0,712 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3554/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007200   с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА   НИВА    с площ 

0,916 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3555/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007199  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ    с 

площ 0,869 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3556/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007198  с начин 

на трайно ползване НИВА   с 

площ 1,400 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3557/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007197  с начин 

на трайно ползване НИВА   с 

площ 1,379 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3558/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007194  с начин 

на трайно ползване НИВА   с 

площ 1,177 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5758/30.06.2014г.

3559/18.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007193  с начин 

на трайно ползване НИВА   с 

площ 1,384 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5759/30.06.2014г.

3560/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007254  с начин 

на трайно ползване НИВА   с 

площ 1,027 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3561/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007253  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ   с площ 

1,036 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3562/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007252  с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА   с площ 

0,933  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3563/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007252  с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА   с площ 

0,933  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3564/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007250  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

1,055  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3565/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007249  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,965  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3566/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007248  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

1,057  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3567/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007247  с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

1,038  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3568/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007246  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

1,508  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3569/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007245  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,859  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3570/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007244  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,867  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3571/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007243 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

1,266 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3572/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007255 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

1,060 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3573/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007190 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

0,311 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3574/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007191 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

0,678 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3575/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007192 с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

1,330 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5764/30.06.2014г.

3576/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007164  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,910  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3577/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007165  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,951  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3578/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007166  с начин 

на трайно ползване НИВА с площ 

0,870  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3579/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007167  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

1,369  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3580/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007168  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

1,099  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3581/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007169  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,937  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3582/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007160  с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

1,782  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3583/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007170  с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,716  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3584/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007171  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

1,109  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3585/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007172 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,446 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3586/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007173 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

1,563 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3587/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007175  с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

1,359  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3588/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007176  с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,957  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3589/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007178  с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

0,786  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3590/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007179  с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,208  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3591/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007180  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,255  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3592/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007185  с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,509  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5765/30.06.2014г.

3593/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007186  с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,293 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3594/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007187  с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,377 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3595/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007188  с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,644 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



3596/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007189  с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,303 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3597/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007157  с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

0,432  дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3598/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007158  с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

0,885 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3599/21.05.09г

грИсперих  

община Исперих  

област Разград 

местност                    

"ДЕРЕ АЛАН "

Поземлен имот №007159 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

1,046 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3600/21.05.09г

с.Вазово               

община Исперих               

област Разград 

Местност "ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

ЕКАТТЕ 10015

Поземлен имот №007159 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ 

1,046 дка и с начин на 

възстановяване -                    В 

СЪЩЕСТВУВА          ЩИ  

СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5402/15.03.2013г.

3601/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.9 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5369/28.02.2013г.

3602/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.11 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5383/06.03.2013г.

3603/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.16 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5401/15.03.2013г.



3604/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.22 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5400/15.03.2013г.

3605/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.23 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5399/15.03.2013г.

3606/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.26 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5398/15.03.2013г.

3607/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.33 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5397/15.03.2013г.

3608/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.36 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5396/15.03.2013г.

3609/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.38 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5386/06.03.2013г.

3610/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.41 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5387/06.03.2013г.

3611/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.45 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5385/06.03.2013г.



3612/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.47 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5384/06.03.2013г.

3613/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.56 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5357/06.03.2013г.

3614/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.59 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5374/06.03.2013г.

3615/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.63 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5373/06.03.2013г.

3616/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.68 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5372/06.03.2013г.

3617/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.76 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5371/06.03.2013г.

3618/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.82 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5370/28.02.2013г.

3619/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.94 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5368/28.02.2013г.



3620/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.96 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5367/28.02.2013г.

3621/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.100 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5404/15.03.2013г.

3622/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.16.109 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5403/15.03.2013г.

3623/27.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЕНИ 

КЬОКЛЮК" 

Поземлен имот №10015.18.39 

ЛОЗЕ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3624/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.1 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5366/28.02.2013г.

3625/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.2 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5365/28.02.2013г.

3626/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.3 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5338/28.02.2013г.

3627/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.7 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5364/28.02.2013г.

3628/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.14 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



3629/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.15 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3630/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.16 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3631/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.18 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5363/28.02.2013г.

3632/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.19 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5362/28.02.2013г.

3633/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.23 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5355/28.02.2013г.

3634/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.24 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

новАОС№ 5356/28.02.2013г.

3635/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.25 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5357/28.02.2013г.

3636/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.26 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5358/28.02.2013г.

3637/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.27 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5361/28.02.2013г.

3638/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.29 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5354/28.02.2013г.



3639/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.37 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5411/15.03.2013г.

3640/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.40 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5353/28.02.2013г.

3641/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.42 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5350/28.02.2013г.

3642/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.46 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5410/15.03.2013г.

3643/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.47 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5348/28.02.2013г.

3644/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.48 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5349/28.02.2013г.

3645/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.49 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5347/28.02.2013г.

3646/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.50 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5346/28.02.2013г.

3647/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.51 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5343/28.02.2013г.

3648/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.53 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

новАОС№ 5344/28.02.2013г.



3649/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.54 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5345/28.02.2013г.

3650/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.74 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5342/28.02.2013г.

3651/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.82 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5340/28.02.2013г.

3652/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.83 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5341/28.02.2013г.

3653/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.85 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5377/06.03.2013г.

3654/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.87 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5381/06.03.2013г.

3655/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.88 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5380/06.03.2013г.

3656/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.89 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5379/06.03.2013г.

3657/28.04.

09г.

с. Вазово, 

община Исперих, 

местноста     

"ЯСАЦИТЕ" 

Поземлен имот №10015.20.90 

НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5378/06.03.2013г.

3663/07.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001011  

ИЗОСТА -ВЕНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



3664/07.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот № 001012 

ИЗОСТА -ВЕНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3665/07.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот № 001026 

ИЗОСТА -ВЕНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5553/01.07.2013г.

3666/07.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001027  

ИЗОСТА -ВЕНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5554/01.07.2013г.

3667/07.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001028  

ИЗОСТА -ВЕНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5555/01.07.2013г.

3668/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001029  

ИЗОСТА -ВЕНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5556/01.07.2013г.

3669/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001030  

ИЗОСТА -ВЕНА НИВА

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5557/01.07.2013г.

3670/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001032 ЛОЗЕ     

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5548/01.07.2013г.



3671/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001033 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5549/01.07.2013г.

3672/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001035 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5550/01.07.2013г.

3673/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001038 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5551/01.07.2013г.

3674/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001039 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5552/01.07.2013г.

3675/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001040 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5544/01.07.2013г.

3676/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001042 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5545/01.07.2013г.

3677/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001044 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5546/01.07.2013г.



3678/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001045 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5547/01.07.2013г.

3679/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001046 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5536/01.07.2013г.

3680/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001050 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5537/01.07.2013г.

3681/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001051 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5538/01.07.2013г.

3682/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001053 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5539/01.07.2013г.

3683/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001054 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5540/01.07.2013г.

3684/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001055 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5541/01.07.2013г.



3685/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001056 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5542/01.07.2013г.

3686/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001057 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5543/01.07.2013г.

3687/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001058 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5530/01.07.2013г.

3688/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001059 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5531/01.07.2013г.

3689/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001062 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3690/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001063 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3691/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001064 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



3692/11.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001065 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3693/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001070 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3694/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001071 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3695/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001072 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3696/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001074 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3697/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001075 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3698/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001076 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



3699/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001080 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3700/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001085 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3701/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001087 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3702/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001090 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3703/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001091 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3704/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001092 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3705/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001093 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



3706/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001095 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3707/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001096 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3708/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001097 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3709/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001105 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3710/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001107 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3711/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001108 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3712/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001109 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



3713/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001110 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3714/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001111 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3715/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001112 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3716/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001115 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3717/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001116 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3718/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001117 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3719/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001118 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



3720/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001119 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3721/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001121 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3722/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001122 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3723/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001123 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3724/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001124 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3725/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001125 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3726/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001126 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



3727/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001127 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3728/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001128 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3729/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001129 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3730/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001131 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3731/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001133 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3732/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №002001 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3733/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №002002 ЛОЗЕ     

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3734/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №002003 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



3735/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №002004 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3736/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №002006 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5495/01.07.2013г.

3737/12.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №002008 ЛОЗЕ     

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5560/01.07.2013г.

3738/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001005 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5465/13.06.2013г.

3739/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001006 ЛОЗЕ     

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5472/13.06.2013г.

3740/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001007 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5466/13.06.2013г.

3741/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001008 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5467/13.06.2013г.

3742/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001009 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5468/13.06.2013г.



3743/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001013 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5559/01.07.2013г.

3744/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001014 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

предх.АОС№ 5511/01.07.2013г.

3745/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001015 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3746/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001017 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5512/01.07.2013г.

3747/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001018 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5513/01.07.2013г.

3748/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001019 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5462/13.06.2013г.

3749/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001020 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5463/13.06.2013г.



3750/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001021 ЛОЗЕ      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5473/13.06.2013г.

3751/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001023 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5464/13.06.2013г.

3752/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №001025 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5509/01.07.2013г.

3753/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"УЗУНЬОЛУ" 

Поземлен имот №074023   НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5446/13.06.2013г.

3754/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"БОЗЛУКА" 

Поземлен имот №076015   НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5445/13.06.2013г.

3755/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КАВАК СЪРТ" 

Поземлен имот №079010 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5444/13.06.2013г.

3756/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"ГОЛЯМ 

ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №086001 

ОВОЩНА ГРАДИНА     

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5443/13.06.2013г.

3757/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"ГОЛЯМ 

ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №086006 

ОВОЩНА ГРАДИНА     

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5442/13.06.2013г.



3758/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КЪШЛА 

АРКАСЪ" 

Поземлен имот №090004   НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5441/13.06.2013г.

3759/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"АЗМАН 

КУЛАК" 

Поземлен имот №093006   НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5321/26.02.2013г.

3760/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"АЗМАН 

КУЛАК" 

Поземлен имот №094002   НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5427/29.03.2013г.

3761/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КАЯЛО 

ОРМАН" 

Поземлен имот №101001   НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5504/01.07.2013г.

3762/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста     

"КАЯЛО 

ОРМАН" 

Поземлен имот №101002   НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5505/01.07.2013г.

3763/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЛЪКАТА" 

Поземлен имот №103009 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5508/01.07.2013г.

3764/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЗАПАДЕН 

ЧЕРКЕЗЛИК" 

Поземлен имот №108006   НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5506/01.07.2013г.



3765/13.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЛЪКАТА" 

Поземлен имот №112009   НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5507/01.07.2013г.

3768/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ 

ЗАПАД" 

Поземлен имот №003003   НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5501/01.07.2013г.

3769/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006059 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5454/13.06.2013г.

3770/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006061 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5453/13.06.2013г.

3771/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006065   НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5452/13.06.2013г.

3772/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006159 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5527/01.07.2013г.

3773/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006160 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5526/01.07.2013г.



3774/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006162 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5325/26.02.2013г.

3775/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006167 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5524/01.07.2013г.

3776/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006169 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5523/01.07.2013г.

3777/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"БУРУН АВЛУ" 

Поземлен имот №020009  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5496/01.07.2013г.

3778/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"БУРУН АВЛУ" 

Поземлен имот №021017  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5497/01.07.2013г.

3779/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЗАПАДЕН 

ЧЕРКЕЗЛИК" 

Поземлен имот №029019  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5498/01.07.2013г.

3780/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЗАПАДЕН 

ЧЕРКЕЗЛИК" 

Поземлен имот №031025  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5499/01.07.2013г.



3781/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"МАЛЪК 

ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №034002 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3782/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"МАЛЪК 

ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №040009  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5471/13.06.2013г.

3783/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"МАЛЪК 

ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №044006  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5480/01.07.2013г.

3784/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ДАУЛИИТЕ" 

Поземлен имот №047015  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5481/01.07.2013г.

3785/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЕСКИ  КЪШЛА" 

Поземлен имот №049033  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5483/01.07.2013г.

3786/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"КЪШЛА 

АРКАСЪ" 

Поземлен имот №059011  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5484/01.07.2013г.

3787/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ГОЛЯМ 

ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №053006  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5485/01.07.2013г.



3788/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"КАЯЛО 

ОРМАН" 

Поземлен имот №058005 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5489/01.07.2013г.

3789/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"КАЯЛО 

ОРМАН" 

Поземлен имот №058009 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5490/01.07.2013г.

3790/14.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"КАЯЛО 

ОРМАН" 

Поземлен имот №058010 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3791/15.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"КАЯЛО 

ОРМАН" 

Поземлен имот №058012 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5488/01.07.2013г.

3792/15.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №062022 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

3793/15.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ГОЛЯМ 

ЮСЕДЖИК" 

Поземлен имот №067011  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5450/13.06.2013г.

3794/15.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"КОЮН ЧАИР" 

Поземлен имот №072011  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5448/13.06.2013г.



3795/15.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"КОЮН ЧАИР" 

Поземлен имот №073010  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5447/13.06.2013г.

3796/19.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006008 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5449/13.06.2013г.

3797/19.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006011 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5429/29.03.2013г.

3798/19.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006012 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5494/01.07.2013г.

3799/19.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006015 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5419/29.03.2013г.

3800/19.05.

09г.

с. Малък 

Поровец, 

община Исперих, 

местноста    

"ЯСАЦИ СЕВЕР" 

Поземлен имот №006021 

ИЗОСТА-ВЕНА  НИВА      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5425/29.03.2013г.

3801/19.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006038 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1573 кв.м. Категория на земята 

при неполивни условия - 

Четвърта. Начин на 

възстановяване- във възстановими 

стари реални граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5514/01.07.2013г.



3802/19.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006040 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

2784кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия - Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 01.07.2013г.

3803/19.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006041 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

3501кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия - 1000кв.м -

Четвърта 2501кв.м - трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5323/26.02.2013г.

3804/19.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006042 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

327кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3805/19.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006045 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

134кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

Нов АОС № 4924/08.06.2011г.

3806/19.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006046 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1354кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

Нов АОС № 4925/08.06.2011г.

3807/19.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006047 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1658кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3808/19.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006048 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

869кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5517/01.07.2013г.

3809/19.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006049 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

779кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5461/13.06.2013г.

3810/19.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006050 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1925кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5459/13.06.2013г.

3811/20.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006051 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

546кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5457/13.06.2013г.

3812/20.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006052 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1164кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5322/26.02.2013г.

3813/20.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006054 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

385кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5456/13.06.2013г.



3814/20.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006057 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

2221кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5455/13.06.2013г.

3815/20.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006163 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

139кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5324/26.02.2013г.

3816/20.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006164 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

125кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3817/20.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006165 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1840кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5315/26.02.2013г.

3818/20.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006166 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

591кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5525/01.07.2013г.

3828/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ЗАПАД"

Поземлен имот №003284 НИВА, с 

площ 356кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5503/01.07.2013г.

3829/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ЗАПАД"

Поземлен имот №003285 НИВА, с 

площ 355кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3830/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ЗАПАД"

Поземлен имот №003777 НИВА, с 

площ 808кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5502/01.07.2013г.

3831/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ЗАПАД"

Поземлен имот №003778 НИВА, с 

площ 196кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5470/13.06.2013г.

3832/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ЗАПАД"

Поземлен имот №003779 НИВА, с 

площ 332кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5469/13.06.2013г.

3833/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №004329 НИВА, с 

площ 11077кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5475/01.07.2013г.

3834/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №004331 НИВА, с 

площ 1764кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3835/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №004333 НИВА, с 

площ 1750кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3836/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №004340 НИВА, с 

площ 8293кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3837/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №004341 НИВА, с 

площ 136кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5476/01.07.2013г.

3838/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №004342 НИВА, с 

площ 6647кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5477/01.07.2013г.

3839/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №004343 НИВА, с 

площ 2628кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5478/01.07.2013г.

3840/22.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №004344 НИВА, с 

площ 2524кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5479/01.07.2013г.

3841/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №004346 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

2771кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5486/01.07.2013г.

3842/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №004929 НИВА, с 

площ 11371кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5482/01.07.2013г.

3843/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №005364 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

395кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5320/26.02.2013г.



3844/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №005370 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

226кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

АОС№ 5155/01.06.2012г.

3845/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №005372 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

754кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5327/26.02.2013г.

3846/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №005373 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

2128кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5326/26.02.2013г.

3847/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006001 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, Категория 

на земята при неполивни условия -

200кв.м -Четвърта и 246кв.м -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5428/29.03.2013г.

3848/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006002 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

3175кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5420/29.03.2013г.

3849/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006004 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1116кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5426/29.03.2013г.

3850/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006005 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

224кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -44кв.м -

Четвърта и 180кв.м -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5460/13.06.2013г.



3851/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006007 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

274кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5451/13.06.2013г.

3852/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006022 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

301кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5421/29.03.2013г.

3853/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006023 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

480кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5422/29.03.2013г.

3854/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006025 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

402кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5424/29.03.2013г.

3855/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006026 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

310кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5423/29.03.2013г.

3856/25.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"САРПА"

Поземлен имот №000002 

ИЗОСТАВЕНА ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ, с площ 

10938кв.м. Категория на земята 

при неполивни условия -Трета. 

Начин на възстановяване- в нови 

реални граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5458/13.06.2013г.

3872/28.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ИЗТОЧЕН 

ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000071 ДРУГИ 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, с 

площ 2741кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- в 

нови реални граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3873/28.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009135 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

342кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3874/28.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009151 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

342кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3875/28.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009153 НИВА, с 

площ 2194кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Втора. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3876/28.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009502 НИВА, с 

площ 527кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Втора. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3877/28.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009504 НИВА, с 

площ 226кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Втора. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3878/28.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009509 НИВА, с 

площ 5330кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Втора. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3879/28.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009510 НИВА, с 

площ 114кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Втора. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3880/28.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009961 НИВА, с 

площ 2933кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Втора. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3882/29.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЗАПАДЕН 

ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000078 

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ, с площ 

17862кв.м. Категория на земята 

при неполивни условия -Трета. 

Начин на възстановяване- в нови 

реални граници реални граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3883/29.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЗАПАДЕН 

ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000080 

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ, с площ 

11530кв.м. Категория на земята 

при неполивни условия -Трета. 

Начин на възстановяване- в нови 

реални граници 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3884/29.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ИЗТОЧЕН 

ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000081 

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ, с площ 

15487кв.м. Категория на земята 

при неполивни условия -Трета. 

Начин на възстановяване- в нови 

реални граници 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3890/30.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006174 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

127кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3891/30.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006179 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

812кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3892/30.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006180 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

160кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3893/30.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

Поземлен имот №007493 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

2519кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

Нов АОС № 4923/08.06.2011г.

3894/30.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

Поземлен имот №007990 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

289кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3895/30.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

Поземлен имот №007994 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1198кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3896/30.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №008119 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

408кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3897/30.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №008120 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1319кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3898/30.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №008121 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1693кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3899/30.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №008126 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1402кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3900/30.05.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009133 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

237кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3901/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №001511 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

8915кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3902/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №001512 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

3976кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3903/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №001513 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1479кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3906/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006173 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

133кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3907/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

Поземлен имот №007102 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

3416кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3908/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

Поземлен имот №007104 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

2995кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3909/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ИЗТОК"

Поземлен имот №007110 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

3179кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3910/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №008124 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

4495кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3911/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009145 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

550кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3912/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009146 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

658кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3913/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009147 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

309кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3914/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009148 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

390кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3915/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009150 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

2068кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3916/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №009499 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

287кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3917/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЗАПАДЕН 

ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №010004 

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ, с площ 

13835кв.м. Категория на земята 

при неполивни условия -Трета. 

Начин на възстановяване- в нови 

реални граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3918/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЗАПАДЕН 

ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №010006 

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ, с площ 

1423кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в нови реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3919/01.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност "АРСЪ 

ОРМАН"

Поземлен имот №089007 

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ, с площ 

43097кв.м. Категория на земята 

при неполивни условия -Трета. 

Начин на възстановяване- в нови 

реални граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3920/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №000082 НИВА, с 

площ 1106кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов.АОС№ 5318/26.02.2013г.

3921/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №000084 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

321кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Четвърта. 

Начин на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3922/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №001207 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

199кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3923/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №001208 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1372кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3924/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №001510 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

5554кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3925/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №001514 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

2613кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3926/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №001515 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

3987кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- във 

възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3927/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №002012 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1229кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3928/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №002013 ЛОЗЕ, с 

площ 905кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3929/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №002014 ЛОЗЕ, с 

площ 1206кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3930/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №002015 ЛОЗЕ, с 

площ 1104кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3931/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №002016 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

3461кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3932/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №002019 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1336кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3933/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №002024 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

534кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3934/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №002026 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

1362кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3935/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №002029 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

2252кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3936/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №002030 

ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 

2449кв.м. Категория на земята при 

неполивни условия -Трета. Начин 

на възстановяване- в 

съществуващи стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3937/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ЗАПАД"

Поземлен имот №003266 НИВА, с 

площ 142кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3938/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ЗАПАД"

Поземлен имот №003268 НИВА, с 

площ 314кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3939/08.06.2009г.

с.Малък Поровец 

общ. Исперих 

местност 

"ЯСАЦИ 

ЗАПАД"

Поземлен имот №003283 НИВА, с 

площ 399кв.м. Категория на 

земята при неполивни условия -

Трета. Начин на възстановяване- 

във възстановими стари реални 

граници

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3940/01.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007161 НИВА, с 

площ 0,999дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3941/01.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007162 ЛОЗЕ, с 

площ 0,950дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3943/01.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007136 НИВА, с 

площ 1,426дка и с начин 

навъзстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3944/01.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №149373 НИВА, с 

площ 2,371дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5673/05.12.2013г.



3945/01.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №149375 НИВА, с 

площ 3,476дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5394/11.03.2013г.

3946/01.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №149377 НИВА, с 

площ 0,702дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3947/01.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №149381 НИВА, с 

площ 1,990дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

IV 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5676/05.12.2013г.

3948/01.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №149382 НИВА, с 

площ 0,629дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

IV 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3949/01.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ПУНАР 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №154546 НИВА, с 

площ 1,348дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3950/01.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ПУНАР 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №154558 НИВА, с 

площ 3,432дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5668/05.12.2013г.

3951/01.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ПУНАР 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №154560 НИВА, с 

площ 4,377дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5669/05.12.2013г.

3952/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ПУНАР 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №154562 НИВА, с 

площ 5,115дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5670/05.12.2013г.



3953/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ПУНАР 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №154564 НИВА, с 

площ 0,167дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3954/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ПУНАР 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №154567 НИВА, с 

площ 1,910дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5671/05.12.2013г.

3955/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ПУНАР 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №154568 НИВА, с 

площ 2,062дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5672/05.12.2013г.

3956/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"КОДЖА 

КЪШЛА"

Поземлен имот №156187 НИВА, с 

площ 0,448дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

АОС№ 4994/15.12.2011г.

3957/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"КОДЖА 

КЪШЛА"

Поземлен имот №156190 НИВА, с 

площ 1,030дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3958/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009135 ЛОЗЕ с 

площ 0,578дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

IX

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3959/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009131 НИВА с 

площ 0,355дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3960/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"КЪРШИЯТА"

Поземлен имот №010020 ЛОЗЕ с 

площ 0,198дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

IV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5760/30.06.2014г.

3961/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"КЪРШИЯТА"

Поземлен имот №010010 НИВА с 

площ 3,535дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5665/05.12.2013г.



3962/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"КЪРШИЯТА"

Поземлен имот №010011 НИВА с 

площ 0,378дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

IV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5680/05.12.2013г.

3963/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"КЪРШИЯТА"

Поземлен имот №010012 НИВА с 

площ 0,473дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5666/05.12.2013г.

3964/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"КЪРШИЯТА"

Поземлен имот №010013 НИВА с 

площ 0,405дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

IV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5667/05.12.2013г.

3965/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"КОДЖА 

КЪШЛА"

Поземлен имот №008016 НИВА с 

площ 1,953дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3966/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007185 НИВА с 

площ 0,509дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3967/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №015005 НИВА с 

площ 9,870дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3968/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №015007 НИВА с 

площ 8,333дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5582/31.07.2013г.

3969/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №015008 НИВА с 

площ 3,698дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5583/31.07.2013г.

3970/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №015010 НИВА с 

площ 4,520дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3971/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №015017 НИВА с 

площ 9,206дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5675/05.12.2013г.

3972/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"КЪРШИЯТА"

Поземлен имот №127905 НИВА с 

площ 0,184дка и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

IV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3973/02.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"КОДЖА 

КЪШЛА"

Поземлен имот №008116 НИВА с 

площ 0,206дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3974/03.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих  

Поземлен имот 

№32874.201.248 

по кадастралната 

карта на 

гр.Исперих

 Поземлен имот №32874.201.248 

УРБАНИЗИРАНА и начин на 

трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД 

ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ 

ОБЕКТ с обща площ 6677кв.м

33982,60 

лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3975/03.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих  

Поземлен имот 

№32874.201.247 

по кадастралната 

карта на 

гр.Исперих

 Поземлен имот №32874.201.247 

УРБАНИЗИРАНА и начин на 

трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД 

ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ 

ОБЕКТ с обща площ 6613кв.м

33656,90 

лева 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3976/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"ДОНЧОКОРУС

У"

Поземлен имот №012001 НИВА с 

площ 2,333дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ. Категория- III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3977/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"ДОНЧОКОРУС

У"

Поземлен имот №018006 НИВА с 

площ 1,599дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ. Категория- VI

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3978/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"КАРМЕЛИК"

Поземлен имот №020012 НИВА с 

площ 2,518дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ. Категория- V

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5580/31.07.2013г.



3979/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"ДАРАЛЪК"

Поземлен имот №022030 НИВА с 

площ 0,209дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ. Категория- III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3980/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"КАРААЧКУЛА

К"

Поземлен имот №023014 НИВА с 

площ 2,696дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ. Категория- III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5581/31.07.2013г.

3981/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"КАРШИ"

Поземлен имот №024004 НИВА с 

площ 1,363дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ. Категория- III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3982/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"КАНАРАЮСТ

Ю"

Поземлен имот №025068 НИВА с 

площ 3,300дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ. Категория- III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3983/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"ДОНЧОКОРУС

У"

Поземлен имот №014001 НИВА с 

площ 0,254дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.  Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

нов АОС№ 5709/12.03.2014г.

3984/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"ДОНЧОКОРУС

У"

Поземлен имот №014002 НИВА с 

площ 1,149дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.  Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3985/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"ДОНЧОКОРУС

У"

Поземлен имот №014006 НИВА с 

площ 1,536дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.  Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3986/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"ДОНЧОКОРУС

У"

Поземлен имот №014007 НИВА с 

площ 0,262дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.  Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3987/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"ДОНЧОКОРУС

У"

Поземлен имот №014008 НИВА с 

площ 0,694дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.  Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя



3988/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"АЙВАЛЪК"

Поземлен имот №016002 НИВА с 

площ 3,770дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.  Категория- 

III

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3989/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"АЙВАЛЪК"

Поземлен имот №019001 НИВА с 

площ 0,652дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.  Категория- 

VI

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3990/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"АЙВАЛЪК"

Поземлен имот №019002 НИВА с 

площ 0,956дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.  Категория- 

VI

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3991/15.06.2009г.

с.Печеница общ. 

Исперих 

местност 

"АЙВАЛЪК"

Поземлен имот №019006 НИВА с 

площ 0,755дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.  Категория- 

VI

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от Закона за 

стопанисване и ползване на 

земеделска земя

3992/22.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000171 ДРУГА 

СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ с площ 

1361кв.м.  Категория- IV

219,50 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

3993/22.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000170 ДРУГА 

СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ с площ 

1361кв.м.  Категория- IV

219,50 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със заповед 

№621/20.10.2009г. и продаден на 

Румен Левенов Асенов

3994/22.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000168 ДРУГА 

СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ с площ 

1361кв.м.  Категория- IV

219,50 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със заповед 

№621/20.10.2009г. и продаден на 

Румен Левенов Асенов

3995/22.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000174 ДРУГА 

СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ с площ 

598кв.м.  Категория- IV

96,40 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със заповед 

№624/21.10.2009г. и продаден на 

Юкие Юсуф Рашид

3996/22.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000173 ДРУГА 

СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ с площ 

706кв.м.  Категория- IV

113,80 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със заповед 

№624/21.10.2009г. и продаден на 

Йълдъз Бейджат Хасан

3997/22.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000176 ДРУГА 

СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ с площ 

512кв.м.  Категория- IV

82,60 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със заповед 

№624/21.10.2009г. и продаден на 

Ерхан Назифов Мехмедов

3998/22.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000175 ДРУГА 

СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ с площ 

682кв.м.  Категория- IV

110,00 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със заповед 

№624/21.10.2009г. и продаден на 

Мими Младенова Исаева



3999/22.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000172 ДРУГА 

СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ с площ 

1361кв.м.  Категория- IV

219,50 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със заповед 

№621/20.10.2009г. и продаден на 

Салих Али Рашид

4000/22.06.2009г.

гр.Исперих общ. 

Исперих 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000146 ДРУГА 

СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ с площ 

1364кв.м.  Категория- IV

219,50 лева

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със заповед 

№621/20.10.2009г. и продаден на 

Надежда Емилова Иванова 

4001/22.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот  №000158 с начин 

на трайно  ползване  ДРУГА 

СЕЛИЩНА  ТЕРИТОРИЯ                    

с площ  1 754 кв.м Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4002/22.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот  №000159 с начин 

на трайно  ползване  ДРУГА 

СЕЛИЩНА  ТЕРИТОРИЯ                    

с площ  635 кв.м Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4003/22.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот  №000163 с начин 

на трайно  ползване  ДРУГА 

СЕЛИЩНА  ТЕРИТОРИЯ                    

с площ  815 кв.м Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4004/22.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот  №000160 с начин 

на трайно  ползване  ДРУГА 

СЕЛИЩНА  ТЕРИТОРИЯ                    

с площ  1 334 кв.м Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4005/23.06.09г

с.Печеница 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙВАЛЪК""

Поземлен имот  №019007 с начин 

на трайно  ползване НИВА                   

с площ  1,144 дка и с  начин на 

възстановяване-ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория -

VІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4006/23.06.09г

с.Печеница 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙВАЛЪК""

Поземлен имот  №019008 с начин 

на трайно  ползване НИВА                   

с площ  1,1335 дка и с  начин на 

възстановяване-ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория -

VІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4007/23.06.09г

с.Печеница 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙВАЛЪК""

Поземлен имот  №019009 с начин 

на трайно  ползване НИВА                   

с площ  1,1331 дка и с  начин на 

възстановяване-ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория -

VІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4008/23.06.09г

с.Печеница 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙВАЛЪК""

Поземлен имот  №019010 с начин 

на трайно  ползване НИВА                   

с площ  0,112 дка и с  начин на 

възстановяване-ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория -

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5579/31.07.2013г.

4009/23.06.09г

с.Печеница 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙВАЛЪК""

Поземлен имот  №019011 с начин 

на трайно  ползване НИВА                   

с площ  0,333 дка и с  начин на 

възстановяване-ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория -

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4010/23.06.09г

с.Печеница 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙВАЛЪК""

Поземлен имот  №019012 с начин 

на трайно  ползване НИВА                   

с площ  0,426 дка и с  начин на 

възстановяване-ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория -

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4011/23.06.09г

с.Печеница 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙВАЛЪК""

Поземлен имот  №019013 с начин 

на трайно  ползване НИВА                   

с площ  0,708 дка и с  начин на 

възстановяване-ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория -

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4012/23.06.09г

с.Печеница 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙВАЛЪК""

Поземлен имот  №019014 с начин 

на трайно  ползване НИВА                   

с площ  1,565 дка и с  начин на 

възстановяване-ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория -

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5710/12.03.2014г.

4013/23.06.09г

с.Печеница 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙВАЛЪК""

Поземлен имот  №019015 с начин 

на трайно  ползване НИВА                   

с площ  0,546 дка и с  начин на 

възстановяване-ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория -

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4020/24.06.09г

 гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007137 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 1,147 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4021/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007138 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,937 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4022/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007139 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,879 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4023/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007141с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 1,284 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4024/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007143с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,156 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4025/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007144с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,115 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4026/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007146с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,480 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4027/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007147 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

2,012 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4028/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007149 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,067 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4029/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007150 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 1,243 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4030/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007151 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕс   площ 

1,448 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4031/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот  №007153 с начин 

на трайно  ползване НИВА                   

с площ  1,636 дка и с  начин на 

възстановяване-В СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ СТАРИ  РЕАЛНИ 

ГРАНИЦИ. Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4032/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007154 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,581 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4033/24.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007155 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,977 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4034/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007156 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,586 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4035/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007082 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 2,047 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4036/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007083 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 1,358 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4037/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007085 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,957 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4038/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007086 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,281 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4039/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007088 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА с   площ 

1,166 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4040/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007089 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

3,656 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4041/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007090 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 1,658 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4042/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007091 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА с   площ 

0,575 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4043/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007092 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,479 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4044/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007093 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,170 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4045/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007094 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,557 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4046/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007095 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА с   площ 

0,630 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4047/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007097 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,084 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4048/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007099 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,922 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4049/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007101 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,555 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4050/25.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007103 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,059 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4051/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007106 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,871 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4052/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007107 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,202 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4053/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007108 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,886 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4054/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007109 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,907 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4055/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007110 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,364 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4056/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007111 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,821 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4057/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007116 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,197 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4058/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007117 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,980 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4059/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007118 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,814 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4060/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007121 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,674 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4061/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007125 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,780 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4062/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007128 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,510 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4063/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007130 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,417 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4064/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007297 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,934 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4065/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007035 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,010 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4066/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007036 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,229 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4067/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007037 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,517 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4068/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007041 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА с   площ 

1,071 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4069/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007042 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 1,005 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4070/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007043 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,980 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4071/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007046 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,866 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4072/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007047 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,867 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4073/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007048 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,970 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4074/29.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007051 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,145 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4075/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007052 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,071 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4076/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007053 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 1,108 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория- ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4077/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007055 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА с   площ 

1,385 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4078/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007056 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

2,320 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория ІІІ  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4079/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007057 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,761 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Категория ІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4080/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007058 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 1,082 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ   

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4081/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007059 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,913 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ  Категория 

ІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4082/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007061 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,548 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4083/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007062 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,255 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4084/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007063 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,680 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4085/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007065 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

4,674 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4086/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007067 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,301 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ  Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4087/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007068 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,495 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ  Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4088/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007070 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,443 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4089/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007072 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,810 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4090/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007075 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,176 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4091/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007076 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   

площ1,389 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4092/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007078 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,564 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4093/30.06.009г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007079 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,600 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4094/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007001 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 1,169 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4095/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007002 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,251 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4096/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007003 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,129 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4097/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007004 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,162 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4098/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007005 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

1,049 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4099/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007006 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,281 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4100/30.06.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007008 с начин 

на трайно ползване ЛОЗЕ с   площ 

0,569 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4101/08.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград  

Поземлен имот 

№32874,201,246

Поземлен имот №32874,201,246 с 

начин на трайно предназначение 

УРБАНИЗИРАНА и начин  на 

трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД 

ПРОИЗВОДСТ-ВЕН ,СКЛАДОВ 

ОБЕКТ  с обща  площ 17,202 кв.м 

ведно с построените в него 

самостоятелни обекти.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4102/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007060 с начин 

на трайно ползване НИВА с   

площ 0,527 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4103/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007009 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  НИВА с   площ 

0,508 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4104/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007011 с начин 

на трайно ползване   НИВА с   

площ 1,275 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4105/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007012 с начин 

на трайно ползване   НИВА с   

площ 0,700 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4106/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007013 с начин 

на трайно ползване   ЛОЗЕ с   

площ 1,216 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4107/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007014 с начин 

на трайно ползване   ЛОЗЕ с   

площ 1,919 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4108/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007015 с начин 

на трайно ползване   ЛОЗЕ с   

площ 1,258 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4109/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007016 с начин 

на трайно ползване   ЛОЗЕ с   

площ 0,954 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4110/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007017 с начин 

на трайно ползване   ЛОЗЕ с   

площ 1,202 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4111/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007018 с начин 

на трайно ползване   ЛОЗЕ с   

площ 0,937 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4112/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007019 с начин 

на трайно ползване   ЛОЗЕ с   

площ 0,918 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4113/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007020 с начин 

на трайно ползване   

ИЗОСТАВЕНА НИВА с   площ 

0,191 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4114/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007021 с начин 

на трайно ползване   

ИЗОСТАВЕНА НИВА с   площ 

0,817 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4115/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007022 с начин 

на трайно ползване   

ИЗОСТАВЕНА НИВА с   площ 

0,700 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4116/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007023 с начин 

на трайно ползване   ЛОЗЕ с   

площ 1,061 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4117/20.07.09г

с.Делчево 

община Исперих 

област Разград 

ул."Рила "№11

430/1320 ид ч от  поземлен  имот  

с начин  на трайно ползване  

НЕЗАСТРОЕНО  ДВОРНО 

МЯСТО с  обща площ       1320 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4118/20.07.09г

с.Лудогорци 

община Иперих  

област Разград  

местност 

"БААЛЪК СЪРТ"

Поземлен имот №000012 с начин 

на трайно ползване   

СЕЛСКОСТОПАНСКИ  СКЛАД с 

обща    площ 7,157 дка 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4119/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007024 с начин 

на трайно ползване   

ИЗОСТАВЕНА НИВА с   площ 

2,239 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4120/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007025 с начин 

на трайно ползване   ЛОЗЕ с   

площ 1,539 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4121/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007026 с начин 

на трайно ползване   

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с   площ 

2,077 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4122/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007027 с начин 

на трайно ползване   ЛОЗЕ  с   

площ 0,855 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4123/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007030 с начин 

на трайно ползване   НИВА с   

площ 0,273 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4124/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007032 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА   НИВА с   площ 

0,419 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4125/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ДЕРЕ 

АЛАН"

Поземлен имот №007034 с начин 

на трайно ползване   НИВА с   

площ 1,163 дка и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ    ГРАНИЦИ Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4126/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙОРМАН"

Поземлен имот №012097 с начин 

на трайно ползване   НИВА с   

площ 38,349 дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4127/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙОРМАН"

Поземлен имот №012131 с начин 

на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА НИВА с   площ 

19,000 дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4128/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙОРМАН"

Поземлен имот №012162 с начин 

на трайно ползване   НИВА с   

площ 0,585 дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5677/05.12.2013г.

4129/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот №016062 с начин 

на трайно ползване   НИВА с   

площ 3,952 дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4130/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЗАНАЧ"

Поземлен имот №018152 с начин 

на трайно ползване   НИВА с   

площ 0,444 дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 4130/20.07.2009г.

4131/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"АЙОРМАН"

Поземлен имот №000030 с начин 

на трайно ползване   Други 

трайни насаждения с   площ 

28,332 дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4132/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"МЕЗАР 

КЪШЛА"

Поземлен имот №000041 с начин 

на трайно ползване   Други 

трайни насаждения с   площ 5,908 

дка и с начин на възстановяване- 

В НОВИ   ГРАНИЦИ Категория 

ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4133/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЮСЕК 

ЮСТЮ"

Поземлен имот №012095 с начин 

на трайно ползване   Храсти с   

площ 9,752 дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4134/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КЪРШИЯТА"

Поземлен имот №010024 с начин 

на трайно ползване   Храсти с   

площ 6,752 дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІХ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4135/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КАРАСАН"

Поземлен имот №035076 с начин 

на трайно ползване   НИВА  с   

площ 4,000 дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4136/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КАРАСАН"

Поземлен имот №035077 с начин 

на трайно ползване   НИВА  с   

площ 7,840 дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4137/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КАРАСАН"

Поземлен имот №035095 с начин 

на трайно ползване   НИВА  с   

площ 2,976 дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4138/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"МАНДРАТА"

Поземлен имот №037031 с начин 

на трайно ползване   НИВА  с   

площ 1,375 дка и с начин на 

възстановяване- В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5678/05.12.2013г.

4139/20.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №040011 с начин 

на трайно ползване   Други 

трайни насаждения с площ 3,529 

дка и с начин на възстановяване  

В НОВИ   ГРАНИЦИ Категория 

ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4140/15.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №040012 с начин 

на трайно ползване   

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

22,862 дка и с начин на 

възстановяване  В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4141/21.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КАРАСАН"

Поземлен имот №035071 с начин 

на трайно ползване   НИВА  с 

площ 6,024 дка и с начин на 

възстановяване  В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4142/21.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ПУНАР 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №033043 с начин 

на трайно ползване   НИВА  с 

площ 2,161 дка и с начин на 

възстановяване  В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4143/21.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ПУНАР 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №033034 с начин 

на трайно ползване   ХРАСТИ  с 

площ 7,529 дка и с начин на 

възстановяване  В НОВИ   

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4154/21.07.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №028037 с начин 

на трайно ползване   Други  

трайни насаждения  с площ 5,870 

дка и с начин на възстановяване  

В НОВИ   ГРАНИЦИ Категория ІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4156/21.07.09г

с.Вазово                 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот №10015,11,48 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2528 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ РЕАЛНИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5409/15.03.2013г.

4157/21.07.09г

с.Вазово                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот №10015,11,49 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2387 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ РЕАЛНИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5408/15.03.2013г.

4158/21.07.09г

с.Вазово                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот №10015,11,50 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1228 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ РЕАЛНИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5407/15.03.2013г.

4159/21.07.09г

с.Вазово                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот №10015,11,51 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 3544 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ РЕАЛНИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5406/15.03.2013г.

4160/21.07.09г

с.Вазово                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот №10015,11,54 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2283 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ РЕАЛНИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5405/15.03.2013г.

4163/21.07.09г

с.Вазово                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот №10015,18,61 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 458 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ    СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4164/21.07.09г

с.Вазово                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот №10015,18,62 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 788 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ    СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4165/21.07.09г

с.Вазово                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот №10015,18,68 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1057 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ    СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4166/21.07.09г

с.Вазово                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот №10015,18,69 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 485 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ    СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4167/21.07.09г

с.Вазово                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот №10015,2,38 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 4491 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ    СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5376/06.03.2013г.

4189/22.07.09г

с.Вазово                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот №10015,14,59 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 6011 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ    СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5382/06.03.2013г.

4190/22.07.09г

с.Вазово                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"КЮЧЮК 

АВУЛАР"

Поземлен имот №10015,20,112 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 3040 кв.м и с начин на 

възстановяване  В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5339/28.02.2013г.

4191/22.07.09г

с.Духовец                 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЯСАК"

Поземлен имот №24150,18,25 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 528 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4192/22.07.09г

с.Духовец                 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЯСАК"

Поземлен имот №24150,10,373 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 285 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4193/23.07.09г

с.Духовец                 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЯСАК"

Поземлен имот №24150,10,372 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 4600 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4194/23.07.09г

с.Духовец                 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЯСАК"

Поземлен имот №24150,30,55 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 4186 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4197/23.07.09г

с.Духовец                 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЯСАК"

Поземлен имот №24150,21,25 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1934 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4198/23.07.09г

с.Духовец                 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЯСАК"

Поземлен имот №24150,21,24 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1259 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4199/23.07.09г

с.Духовец                 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЯСАК"

Поземлен имот №24150,21,23 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1508 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4200/23.07.09г

с.Духовец                 

община Исперих  

област Разград 

местност "ЯСАК"

Поземлен имот №24150,21,21 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1507 кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4201/23.07.09г

с.Духовец             

община Исперих 

област Разград 

местност  

"ЯСАК"

Поземлен имот №24150 ,17,38 с 

начин на трайно ползване НИВА  

с площ 986 кв.м и с начин на 

възстановяване -                    ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4202/23.07.09г

с.Духовец             

община Исперих 

област Разград 

местност  

"ЯСАК"

Поземлен имот №24150 ,30,53 с 

начин на трайно ползване НИВА  

с площ 372 кв.м и с начин на 

възстановяване -                    ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4203/23.07.09г

с.Духовец             

община Исперих 

област Разград 

местност  

"ЯСАК"

Поземлен имот №24150 ,30,52 с 

начин на трайно ползване НИВА  

с площ 2165 кв.м и с начин на 

възстановяване -                    ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4204/23.07.09г

с.Духовец             

община Исперих 

област Разград 

местност  

"ЯСАК"

Поземлен имот №24150 ,30,54 с 

начин на трайно ползване НИВА  

с площ 561 кв.м и с начин на 

възстановяване -                    ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ  СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ   Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4207/23.07.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ВАРАТАР 

ЕКИНЛИК"                

Поземлен имот №24150,53, 8, с 

начин на трайно ползване НИВА  

с площ  12337 кв.м и с начин на 

въстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория -ІІІ     

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4216/23.07.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ИНДЖЕ КОРУ"                

Поземлен имот №24150,53,4 с 

начин на трайно ползване 

ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ  с 

площ  72659 кв.м и с начин на 

въстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория -ІІІ    

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4217/23.07.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ИНДЖЕ КОРУ"                

Поземлен имот №24150,40,8 с 

начин на трайно ползване 

ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ  с 

площ  198367 кв.м и с начин на 

въстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория -VІ  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4218/23.07.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ИНДЖЕ КОРУ"                

Поземлен имот №24150,42,19 с 

начин на трайно ползване 

ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ  с 

площ  182706 кв.м и с начин на 

въстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория -VІ  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4219/23.07.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕН

А"                

Поземлен имот №24150,17,52 с 

начин на трайно ползване 

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ  с площ  

297 кв.м и с начин на 

въстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория -ІІ  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4220/23.07.09г

с.Духовец 

община Исперих  

област Разград  

Местност 

"ДИКИЛИ ТАШ"                

Поземлен имот №24150,30,10 с 

начин на трайно ползване НИВА  

с площ  989 кв.м и с начин на 

въстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория -ІІІ  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4221/06.08.09г

с.Лудогорци 

община Исперих 

област Разград

Поземлен имот №000101 с начин 

на трайно ползване Друга 

селскостопанска територия с обща   

площ  19,700 дка 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4222/06.08.09г

с.Лудогорци 

община Исперих 

област Разград 

местност 

"КАТЪЛЪ"

Поземлен имот №000006 с начин 

на трайно ползване Друга 

селскостопанска територия с обща   

площ  27,385 дка 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4225/10.08.09г

с.Конево община 

Исперих област 

Разград местност 

"ЛИВАДИТЕ"

Поземлен имот №006002 с начин 

на трайно ползване НИВА с обща   

площ  214,675 дка Категория -ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4226/10.08.09г

с.Лудогорци 

община Исперих 

област Разград 

местност 

"КАТЪЛЪ"

Поземлен имот №009040 с начин 

на трайно ползване НИВА с обща   

площ  68,501 дка Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4227/06.08.09г

с.Къпиновци 

община Исперих 

област Разград 

местност 

"КУЛАК"

Поземлен имот №011013 с начин 

на трайно ползване НИВА с обща   

площ  46,998 дка Категория -ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4230/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕН

А"

Поземлен имот №03472,100,6 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с 

площ 1540 кв.м  и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4231/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"КОДЖА 

ЕКЕНЛИК"

Поземлен имот №03472,100,6 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с 

площ 1540 кв.м  и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4232/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,123 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 4 344 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4233/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,137 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2 824 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4234/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,137 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2 824 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4235/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,140 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 984 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4236/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,141 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2011 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4237/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,153 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 809 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4238/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,154 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 10 846 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5328/26.02.2013г.

4239/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,217 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 272 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4240/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,238 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 583 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4241/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,239 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2 273 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4242/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,240 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1082 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4243/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,240 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1082 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4244/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,243 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2 507 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4245/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,244 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1 699 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4246/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,261 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1 455 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4247/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,262 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2 591 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4248/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,142 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 743 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4249/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,142 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 743 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4250/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,267 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 4 739 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4251/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,286 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 5 420 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4252/14.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,37 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 764 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4253/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,42 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 9036 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4254/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,44 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1099 кв.м  и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4255/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,45 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 556 кв.м и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4256/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,10,47 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 3 485 кв.м и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4257/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"ПОДЙВА 

ЕКИНЛИК""

Поземлен имот №03472,11,10 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1249 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4258/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"КОЗЛУК"

Поземлен имот №03472,12,1 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1249 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4259/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"КОЗЛУК"

Поземлен имот №03472,12,3 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 4 412 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4260/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"ДАРАЛЪК"

Поземлен имот №03472,14,16 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2 874 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4261/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,17,11 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 3 516 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4262/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №03472,18,2 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 13 000 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4263/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №03472,18,25 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 800 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4264/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"КОДЖА 

ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №03472,19,6 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1094 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4265/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"САРЪЧАЛЪ"

Поземлен имот №03472,20,18 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1254 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4266/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"ПАЛАШЛАР"

Поземлен имот №03472,22,28 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 6 011 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4267/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"ТАХТАЛЪ"

Поземлен имот №03472,23,15 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 4 222 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4268/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"ТАХТАЛЪ"

Поземлен имот №03472,23,21 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 3003 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4269/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"ДЖИВИЗЛИ 

ЮРТЛУК"

Поземлен имот №03472,25,15 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1 914 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4270/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"КЬОКЛЮК"

Поземлен имот №03472,26,23 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 5 968 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4271/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "САРЪ 

КИРЕЗЛИК"

Поземлен имот №03472,30,2 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1 051 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4272/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,290,20 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 965 кв.м и с начин на 

възстановяване- ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4273/17.08.09г 

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"АЙНАЛЪ"

Поземлен имот №03472,28,8 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 913 кв.м и с начин на 

възстановяване-  В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4274/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,290,18 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 414 кв.м и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4275/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,35,4 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2 678 кв.м и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4276/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,35,24 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2 976 кв.м и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4277/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,35,22 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2 483 кв.м и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4278/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,35,2 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 966 кв.м и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4279/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,35,17 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 1 192 кв.м и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4280/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,35,14 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 571 кв.м и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4281/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,35,13 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 651 кв.м и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4282/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,35,12 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 727 кв.м и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4283/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,35,11 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 2 212 кв.м и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4284/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот №03472,35,1 с 

начин на трайно ползване НИВА с 

площ 3 721 кв.м и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ  ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4285/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕН

А"

Поземлен имот №03472,34,2 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО 

НАСАЖДЕНИЕ с площ 67 186 

кв.м и с начин на възстановяване-  

В НОВИ ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4286/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕН

А"

Поземлен имот №03472,34,25 с 

начин на трайно ползване 

ОВОЩНА ГРАДИНА с площ 4 

362 кв.м и с начин на 

възстановяване-  В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4287/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕН

А"

Поземлен имот №03472,34,4 с 

начин на трайно ползване 

ОВОЩНА ГРАДИНА с площ 53 

129 кв.м и с начин на 

възстановяване-  В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4288/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕН

А"

Поземлен имот №03472,34,5 с 

начин на трайно ползване 

ОВОЩНА ГРАДИНА с площ 41 

172 кв.м и с начин на 

възстановяване-  В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4289/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕН

А"

Поземлен имот №03472,34,7 с 

начин на трайно ползване 

ДЕГРАДИРАЛА ОРНА ЗЕМЯ  с 

площ 4 312 кв.м и с начин на 

възстановяване-  В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4290/17.08.09г

с.Белинци 

община Исперих                         

област Разград 

местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕН

А"

Поземлен имот №03472,10,304 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА  ОРНА ЗЕМЯ  с 

площ 1 955 кв.м и с начин на 

възстановяване-  В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4301/19.08.09г

с.М. Поровец                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ДАУЛИИТЕ"

Поземлен имот №013014 с начин 

на трайно ползване НИВА  с площ 

2,018 дка и с начин на 

възстановяване-  В НОВИ 

ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4302/19.08.09г

с.М. Поровец                  

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ СЕВЕР"

Поземлен имот №006013 с начин 

на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА НИВА  с площ 

0,619 дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория 

ІV нов АОС№ 5715/08.04.2014г.

4303/19.08.09г

с.Бърдоква 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ВОДЕНИЧАР-

СКИ ПЪТ"

Поземлен имот №000094 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,513 дка и с начин на 

възстановяване-  В  НОВИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5278/18.02.2013г.

4304/19.08.09г

с.Конево община 

Исперих област 

Разград местност           

"ДО СЕЛО"

Поземлен имот №014029 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 1,883 дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория 

ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5637/26.11.2013г.

4305/19.08.09г

с.Конево община 

Исперих област 

Разград местност           

"ДО СЕЛО"

Поземлен имот №049001 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 2,236 дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория 

ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4306/19.08.09г

с.Конево община 

Исперих област 

Разград местност           

"ДО СЕЛО"

Поземлен имот №049002 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 19,842 дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория 

ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4307/19.08.09г

с.Йонково 

община Исперих  

област Разград  

местност 

"ЕСКИМАЛЕ 

АРАСЪ"

Поземлен имот №049002 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с 

площ 19,842 дка и с начин на 

възстановяване-  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ. Категория 

ІV

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4308/20.08.09г

с.Г. Поровец 

община Исперих  

област Разград  

местност 

"КОДЖА 

КЪШЛА"

Поземлен имот №000100 с начин 

на трайно ползване  НИВА  с  

обща площ 4,599 дка . Категория 

ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4309/21.08.09г

с.Китанчево 

община Исперих 

област Разград  

местност 

"ЧАИРЛЪК" стар  

идентификатор 

имот №000116

Поземлен имот №37010,73,1 с 

начин на трайно ползване  ЯМИ с  

площ 2863 кв.м .

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4310/21.08.09г

с.Китанчево 

община Исперих 

област Разград  

местност 

"АРПАЛЪК" стар  

идентификатор 

имот №025010

Поземлен имот №37010,7,15 с 

начин на трайно ползване  НИВА  

с площ 16,847 кв.м. Категория ІІІ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4311/21.08.09г

с.Вазово                        

община Исперих 

област Разград  

местност                

"ЕНИ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №10015,8,42 с 

начин на трайно ползване  

ОВОЩНА ГРАДИНА  с площ 9 

000 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4312/21.08.09г

с.Вазово                        

община Исперих 

област Разград  

местност                

"ЕНИ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №10015,9,60 с 

начин на трайно ползване  

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ  с 

площ 29 019 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4313/21.08.09г

с.Вазово                        

община Исперих 

област Разград  

местност                

"ЕНИ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №10015,9,26 с 

начин на трайно ползване  

ОВОЩНА ГРАДИНА   с площ 29 

372 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4314/21.08.09г

с.Вазово                        

община Исперих 

област Разград  

местност                

"ЕНИ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №10015,9,20 с 

начин на трайно ползване  

ОВОЩНА ГРАДИНА   с площ 9 

709 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4315/21.08.09г

с.Вазово                        

община Исперих 

област Разград  

местност                

"ЕНИ 

ЕКИНЛИК" 

Поземлен имот №10015,9,30 с 

начин на трайно ползване  НИВА   

с площ 36,001 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4316/24.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧИТЛИКА"

Поземлен имот №65650,7,51 с 

начин на трайно ползване  НИВА   

с площ 3 542 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4317/24.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот №65650,,20,40 с 

начин на трайно ползване  НИВА   

с площ 1 724 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4318/24.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,74 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 12 015 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4319/24.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"БОБАТАР-

ЛАСЪ"

Поземлен имот №65650,17,6 с 

начин на трайно ползване  НИВА  

с площ 31 479 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4320/24.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЮРТЛУКА"

Поземлен имот №65650,15,25 с 

начин на трайно ползване  НИВА  

с площ 6 400 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4321/24.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧИТЛИКА"

Поземлен имот №65650,7,30 с 

начин на трайно ползване  НИВА  

с площ 1 005 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4322/24.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧИТЛИКА"

Поземлен имот №65650,7,29 с 

начин на трайно ползване  НИВА  

с площ 1 863 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4323/24.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЧИТЛИКА"

Поземлен имот №65650,7,18 с 

начин на трайно ползване  НИВА  

с площ 5 690 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4324/24.08.09г

с.Белинци,                

община Исперих 

област Разград 

местност 

"АЙНАЛЪ"

Поземлен имот №03472,28,17 с 

начин на трайно ползване  НИВА  

с площ 40,000 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4349/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,3 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 509 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4350/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,8 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 515 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4351/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,11 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 523 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4352/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,13 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 523 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4353/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,17 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 478 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4354/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,20 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 473 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4355/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,21 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 477 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4356/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,24 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 474 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4357/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,26 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 473 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4358/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,32 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 487 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4359/31.08.09

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,37 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 493 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

нов АОС№ 5792/18.08.2014г.

4360/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,49 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 437 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4361/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,51 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 481 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4362/31.08.090г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,62 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 475 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4363/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,64 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 475 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4364/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,66 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 577 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4365/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,67 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 577 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4366/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот №65650,18,70 с 

начин на трайно ползване  ЛОЗЕ  

с площ 577 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4367/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот №65650,20,40 с 

начин на трайно ползване  НИВА 

с площ 1 724 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4368/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот №65650,20,41 с 

начин на трайно ползване  НИВА 

с площ 12 997 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4369/31.08.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"МАНДРАТА"

Поземлен имот №65650,23,24 с 

начин на трайно ползване  НИВА 

с площ 1 336 кв.м и с начин на 

възстановяване- В НОВИ 

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4379/03.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

ул."Панайот 

Банков"

УПИ ХІІІ-79               кв 35 с начин 

на трайно предназначение 

НЕЗАСТРОЕН  ИМОТ ЗА 

ЖИЛИЩНИ  НУЖДИ с обща 

площ 2031 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4380/04.09.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"БАЛАД-

ЖАЛЪК"

Поземлен имот №65650,3,48 с 

начин на трайно ползване  НИВА 

с обща площ 12 621 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4381/04.09.09г

с.Свещари 

община Исперих  

област Разград 

местност 

"СЪРТА""

Поземлен имот №65650,20,41 с 

начин на трайно ползване  НИВА 

с обща площ 12 997 кв.м 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4382/07.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

ул."В.Левски"              

кв.38

Поземлен имот  с начин на трайно 

ползване ДВОРНО МЯСТО 

/околоблоково пространство ж.к" 

Васил Априлов"/          с обща 

площ               13,253 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4383/07.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

ул."В.Левски"              

кв.38

Поземлен имот  с начин на трайно 

ползване ДВОРНО МЯСТО  и 

начин на трайно предназначение 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЛУЖВАНЕ  с обща площ                  

1 969 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4384/07.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

ул"Хан Аспарух"              

кв.31

Поземлен имот  с начин на трайно 

ползване ДВОРНО МЯСТО  и 

начин на трайно предназначение 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЛУЖВАНЕ  с обща площ                  

834 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4385/07.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

ул"Хан Аспарух"              

кв.31

Поземлен имот  с начин на трайно 

ползване ДВОРНО МЯСТО  

/околоблоково  пространство в  

жк."Хан Аспарух"/ и начин на 

трайно предназначение ЗА 

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И 

МАГАЗИН  с обща площ 6 226 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4386/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

ул"ДЕРЕ АЛАН"              

Поземлен имот №007185 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,509 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4387/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008016 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,953 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4388/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008094 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ с площ 

1,022 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4389/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008093 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,948 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4390/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008088 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,745 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4391/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008089 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,627 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4392/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008092 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,628 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4393/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008087 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,657 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4394/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008085 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ с площ 

0,958 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4395/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008083 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ с площ 

0,954 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4396/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008082 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ с площ 

0,842 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4397/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008081 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,242 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4398/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008080 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,980 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4399/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008079 с начин 

на трайно ползване  ЛОЗЕ с площ 

0,918 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4400/24.09.09г

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008078 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,979 дка и с начин на 

възстановяване- В 

СЪЩЕСТВУВА-ЩИ СТАРИ 

РЕАЛНИ ГРАНИЦИ.                     

Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4401/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008077 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,969 дка и -             Трета 

категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4402/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008075 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,580 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4403/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008074 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,722 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4404/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008072 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,653 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4405/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008071 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,953 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4406/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008070 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,970 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4407/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008068 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,877 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4408/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008067 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,060 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

АОС№ 4998/15.12.2011г.



4409/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008066 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,924 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4410/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008066 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,963 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4411/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008064 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,941 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4412/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008054 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,965 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4413/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008053 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,971 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4414/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008051 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,589 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4415/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008050 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,499 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4416/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"КОДЖА 

КЪШЛА"              

Поземлен имот №008038 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,920 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4417/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност             

"ДЕРЕ АЛАН"              

Поземлен имот №007007 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

0,309 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5674/05.12.2013г.



4418/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност  

"КОДЖА 

КЪШЛА"                           

Поземлен имот №008033 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,073 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4419/24.09.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград 

местност  

"ШАРАМАН"                           

Поземлен имот №010324 с начин 

на трайно ползване  НИВА с площ 

1,145 дка-             Трета категория

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5646/26.11.2013г.

4420/01.10.09г.

с.Духовец, 

ул.Н.Й.Вапцаров" 

№86Б

имот № 24150.501.529 с начин на 

трайно ползване Незастроен имот 

за жилищни нужди с площ 2 428 

кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4421/01.10.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград                            

Поземлен имот №000048 с начин 

на трайно ползване  Друга 

селищна територия с площ 4,192 

дка-             

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4422/01.10.09г.

гр.Исперих 

община Исперих  

област Разград   

местност 

"Черкезлик"                         

Поземлен имот №000102 с начин 

на трайно ползване  Обществен 

терин с площ 6,120 дка.             

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отрписан съ Заповед № 

67/08.02.05г. На кмета на община 

Исперихи предаден на РДВР-

Разград.Основание Договор за 

дарение №136/06.10.05г.

4424/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.3.68 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 106 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4425/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.3.63 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 1358 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4426/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.3.66 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 865 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4427/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.3.65 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 1079 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4428/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.3.66 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 2608 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



4429/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.3.61 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 3028 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4430/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.3.70 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 2597 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4431/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.19.11 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 696 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4432/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.19.12 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 1115 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4433/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.7.53 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 152 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4434/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.11.86 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 1682 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4435/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.11.88 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 2 197 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5720/08.04.2014г.

4436/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.11.89 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 2239 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5721/08.04.2014г.

4437/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.11.90 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 2151 кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

нов АОС№ 5722/08.04.2014г.

4438/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.11.91 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 4 595кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



4439/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.11.92 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 4 950кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4440/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.11.97 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 2596кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4441/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.11.98 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 1086кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4442/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.10.339 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 2456кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4443/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.10.341 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 3204кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4444/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.10.345 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 4143кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4445/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.10.351 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 1837кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4446/02.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.10.353 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 3307кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4447/05.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.10.354 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 2928кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4448/05.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот №65650.10.357 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 1345кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



4449/05.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"МАНДРАТА"

Поземлен имот №65650.23.20 с 

начин на трайно ползване 

Изостовена орна земя с   площ 

2444кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4450/05.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЧИТЛИКА"

Поземлен имот №65650.7.51 с 

начин на трайно ползване НИВА с   

площ 3542кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4451/05.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"БЮЮККОРУ"

Поземлен имот №65650.5.37 с 

начин на трайно ползване Гора в 

земеделски земи с   площ 18 

223кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4452/05.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЧИТЛИКА"

Поземлен имот №65650.7.43 с 

начин на трайно ползване Гора в 

земеделски земи с   площ 13 

391кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4453/05.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"ЧИТЛИКА"

Поземлен имот №65650.7.50 с 

начин на трайно ползване Гора в 

земеделски земи с   площ 36 

532кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4454/05.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот №65650.16.6 с 

начин на трайно ползване Гора в 

земеделски земи с   площ 12 

133кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4455/05.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот №65650.20.59 с 

начин на трайно ползване Гора в 

земеделски земи с   площ 5 

119кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4456/05.10.09г.

с.Свещари            

общ. Исперих            

област Разград 

местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот №65650.17.28 с 

начин на трайно ползване Гора в 

земеделски земи с   площ 77 

982кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4461/19.10.09г.

с.Вазово            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Ал.Стамболи

йски" №45

Поземлен имот №10015.111.272 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с   площ  1 111кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4462/19.10.09г.

с.Вазово            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Ал.Стамболи

йски" №47

Поземлен имот №10015.111.273 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с   площ  1 086кв.м      

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС



4463/29.10.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Еделвайс" 

№14

1095/1165 ид.части от поземлен 

имот с начин на трайно ползване 

Дворно място в кв.12, парцел ХІV-

109

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4464/29.10.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Оборище" 

№24

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.31, 

парцел VІІ-342 с площ 1185кв.м;

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4465/29.10.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Оборище" №

Поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.31, 

парцел VІІІ-342 с площ 1 085 кв.м;

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4466/29.10.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Оборище" 

№74

1080/1340 ид.части от поземлен 

имот с начин на трайно ползване 

Дворно място в кв.4, парцел VІІ-

137

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4467/30.10.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Хр.Ботев" 

№43

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.4, 

парцел VІІ-137 с площ 1 380 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

нов АОС№ 5737/16.06.2014г.

4468/30.10.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Хр.Ботев" 

№30

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.24, 

парцел ІV-176 с площ 1 415 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4469/30.10.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Райна 

княгиня" №3

1245/1315 ид.части от поземлен 

имот с начин на трайно ползване 

Дворно място в кв.22, парцел VІІІ-

236;

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4470/30.10.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Хр.Ботев" 

№45

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.36А, 

парцел ІV-176 с площ 1 350 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

нов АОС№ 5738/16.06.2014г.

4471/04.11.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Хр.Ботев" 

№47

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.36А, 

парцел V-176 с площ 1 480 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4472/04.11.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Хр.Ботев" 

№49

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.36А, 

парцел ІV-175 с площ 1 530 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС



4473/04.11.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Иван Вазов" 

№8

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.36А, 

парцел VІІ-174 с площ 1 565 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4474/04.11.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Иван Вазов" 

№

700/1400 ид.части от поземлен 

имот с начин на трайно ползване 

Дворно място в кв.24, парцел VІ-

174;

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4475/05.11.09г.

с.Райнино            

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Иван Вазов" 

№

1885/3080 ид.части от поземлен 

имот с начин на трайно ползване 

Дворно място в кв.22, парцел ІХ;

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4476/20.11.09г.

с.Подайва          

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Китка" №3

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.12, 

парцел І-общ. с площ 1300 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4477/20.11.09г.

с.Подайва           

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Места" №4

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.75, 

парцел І-6 с площ 1040 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4478/20.11.09г.

с.Подайва           

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Места" №6

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.75, 

парцел VІІІ-6 с площ 1050 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4479/20.11.09г.

с.Подайва           

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Васил 

Тинчев" №2

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.2, 

парцел ІІ-178 с площ 830 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4480/20.11.09г.

с.Подайва           

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Дунав" №46А

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.72, 

парцел ІХ-общ. с площ 1000 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4481/24.11.09г.

с.Малък Поровец           

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Янтра" №

поземлен имот № 46913.120.693 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1740 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4482/25.11.09г.

с.Малък Поровец           

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Шипка" №

поземлен имот № 46913.120.499 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 754 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4483/25.11.09г.

с.Малък Поровец           

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Скът" №8

поземлен имот № 46913.120.38 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1000 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан на основание договор за 

покупко-продажба.



4484/03.12.09г.

с.Печеница         

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Бузлуджа" 

№9А

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.11, 

парцел ХV-общ. с площ 436 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4486/03.02.10г.

с.Белинци        

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Кирил и 

Методий" №

поземлен имот № 03472.40.326 с 

начин на трайно ползване За друг 

обществен обект,комплекс с площ 

2758 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

338/01.06.10г. На основание 

договор за покупко-продажба.

4487/03.02.10г.

с.Белинци        

общ. Исперих            

област Разград 

ул."Кирил и 

Методий" №

поземлен имот № 03472.40.327 с 

начин на трайно ползване За друг 

обществен обект,комплекс с площ 

3 376 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

337/01.06.10г. На основание 

договор за покупко-продажба.

4488/03.02.10г.

с.Духовец      

общ. Исперих            

област Разград 

ул. 

"Н.Й.Вапцаров" 

№

поземлен имот № 24150.501.592 с 

начин на трайно ползване За друг 

обществен обект,комплекс с площ 

7 042 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4489/02.02.10г.

с.Духовец      

общ. Исперих            

област Разград 

ул. "Мургаш" №

поземлен имот № 24150.501.599 с 

начин на трайно ползване За друг 

обществен обект,комплекс с площ 

7 232 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4490/16.12.09г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград 

местност 

"Карасан"

163/233 ид.части отсамостоятелен 

обект,масивна триетажна сграда 

№01 с начин на трайно ползване 

"Хижа"построен върху имот № 

000082 бщ. Собственост

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

144/10.03.10г.

4491/19.12.09г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

поземлен имот № 15953.65.291 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 3 894 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

172/23.03.10г.

4492/19.12.09г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

поземлен имот № 15953.65.293 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 7605 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

245/19.04.10г.

4493/19.12.09г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

поземлен имот № 15953.65.295 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 2 141 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4494/19.12.09г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

поземлен имот № 15953.65.296 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 8 522 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4495/19.12.09г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

поземлен имот № 15953.65.297 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 5361 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС



4496/19.12.09г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

поземлен имот № 15953.65.314 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 8312 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4497/19.12.09г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Здравец"

поземлен имот № 15953.65.484 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 782 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4498/21.12.09г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Здравец"

поземлен имот № 15953.65.486 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 825 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4499/21.12.09г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Здравец"

поземлен имот № 15953.65.487 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 853 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС
АОС№ 5247/12.02.2013г.

4500/21.12.09г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Здравец"

поземлен имот № 15953.65.488 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 825 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС
АОС№ 5248/12.02.2013г.

4501/21.12.09г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Н.Й.Вапцаров

"№82

поземлен имот № 24150.501.21 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1 558 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4502/21.12.09г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Н.Й.Вапцаров

" №80

поземлен имот № 24150.501.22 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 2 543 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4503/21.12.09г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Н.Й.Вапцаров

" №62

поземлен имот № 24150.501.25 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 2 627 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4504/21.12.09г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Н.Й.Вапцаров

" №30

поземлен имот № 24150.501.26 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1 612 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4505/21.12.09г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" №21

поземлен имот № 24150.501.60 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1520 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4506/21.12.09г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Ив.Вазов" 

№17

поземлен имот № 24150.501.475 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 4 285 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4507/28.12.09г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Лудогорие"

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.72, 

парцел І с площ      2 217 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС



4508/16.03.10г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Панайот 

Банков" №25

поземлен имот № 15953.65.522 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 640 кв.м. 

ведно с построената сграда № 

15953.65.522.1

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

468/10.08.10г. На кмета на общ. 

Исперих, на основание договор за 

покупко-продажба.

4509/16.03.10г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Петър Берон" 

№

поземлен имот № 15953.65.725 с 

начин на трайно ползване За друг 

обществен обект,комплекс с площ 

2 495 кв.м. ведно с построената 

сграда № 15953.65.725.1

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4510/19.01.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Борис Савов" 

№34

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел VІ-679. с площ 646 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

351/07.06.10г. На кмета на общ. 

Исперих, на основание договор за 

покупко-продажба.

4511/19.01.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Борис Савов" 

№36

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел ХІІ-679 с площ 764 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

351/07.06.10г. На кмета на общ. 

Исперих, на основание договор за 

покупко-продажба.

4512/19.01.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Борис Савов" 

№28

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел ІV-674 с площ 804 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4513/19.01.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Борис Савов" 

№30

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел ХVІІІ-675 с площ 782 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4514/19.01.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Борис Савов" 

№32

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел V-676 с площ 1440 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4515/19.01.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Борис Савов" 

№24

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел ІІІ-541 с площ 824 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

143/16.04.10г. На кмета на общ. 

Исперих, на основание договор за 

покупко-продажба.

4516/19.01.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Борис Савов" 

№26

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел ХVІІ-673 с площ 780 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4517/19.01.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Марица" №6

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел ІІ-542 с площ 848 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

144/16.04.10г. На кмета на общ. 

Исперих, на основание договор за 

покупко-продажба.



4518/19.01.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Марица" 

№6А

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел ХVІ-542 с площ 848 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4519/19.01.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Марица" №2

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел ХV-677 с площ 822 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4520/19.01.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Марица" №4

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел І-678 с площ 796 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4522/17.03.10г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Хр.Ясенов" 

№2

Самостоятелен обект в сграда 

находящ се в сутерен от 

административна четириетажна 

сграда – помещение №1  със 

застроена площ 13  кв.м,  

построен върху УПИ І, кв.82 с 

площ 960 кв.м

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

429/16.07.10г. На кмета на общ. 

Исперих, на основание договор за 

покупко-продажба.

4523/12.01.10г.

с.М.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Васил 

Ливски" №17

поземлен имот № 46913.120.315 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 614 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4524/20.01.10г.

с.М.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Васил 

Ливски" №19

поземлен имот № 46913.120.50 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 488 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

165/22.03.10г. На кмета на общ. 

Исперих, на основание договор за 

покупко-продажба.

4525/01.02.10г.

с.Бърдоква 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Хан Крум" №

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.4, 

парцел ІІ-135 с площ 1450 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4526/01.02.10г.

с.Бърдоква 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Хан Крум" №

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.4, 

парцел ІХ-135 с площ 1720 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4529/10.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Кирил и 

Методий" №13

поземлен имот № 03472.40.152 с 

начин на трайно ползване Здравен 

дом с площ 1086 кв.м. ведно с 

построената сграда № 

03472.40.152.1

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№108/28.03.2002г.

4530/10.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Яне 

Сандански" №

поземлен имот № 03472.40.217 с 

начин на трайно ползване За 

жилищни нужди с площ 1578 

кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

АОС№5243/11.02.2013г.



4531/10.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Пирин" №7

поземлен имот № 03472.40.82 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 851 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4532/10.02.10г.

с.Средоселци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Искър" №5

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.13, 

парцел Х-общ. с площ 800 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4533/10.02.10г.

с.Средоселци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Искър" №7

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.13, 

парцел ХІ-общ. с площ 650 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4534/10.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" №

поземлен имот № 03472.40.242 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 3924 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№111,112/01.04.2002г. И 

№144/16.04.2002г.

4535/10.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" №

поземлен имот № 03472.40.294 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1137 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№114/01.04.2002г.

4536/10.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Камчия" №

поземлен имот № 03472.40.293 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1137 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№115/01.04.2002г.

4537/10.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Осъм" №11

поземлен имот № 03472.40.287 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1124 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№116/01.04.2002г.

4538/10.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" №24

поземлен имот № 03472.40.286 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1056 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№117/01.04.2002г.

4539/12.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" №26

поземлен имот № 03472.40.285 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 974 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№118/01.04.2002г.

4540/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" №28

поземлен имот № 03472.40.284 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 2172 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№119/01.04.2002г.

4541/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" №40

поземлен имот № 03472.40.228 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 840 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№120/01.04.2002г.

4542/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" №42

поземлен имот № 03472.40.227 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1356 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№121/01.04.2002г.

4543/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" №38

поземлен имот № 03472.40.253 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1114 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№122/01.04.2002г.



4544/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Осъм" №12

поземлен имот № 03472.40.292 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1226 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№123/01.04.2002г.

4545/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Камчия" №5

поземлен имот № 03472.40.291 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1147 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

нов АОС№ 5739/16.06.2014г.

4546/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Камчия" №3

поземлен имот № 03472.40.290 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 2 136 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС №125 и 

№126/01.04.2002г.

4547/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" №18

поземлен имот № 03472.40.272 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1228 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№129/01.04.2002г.

4548/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" №20

поземлен имот № 03472.40.273 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1080 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№130/01.04.2002г.

4549/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Искър" №11

поземлен имот № 03472.40.200 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1080 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№131/03.04.2002г.

4550/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Ком" №

поземлен имот № 03472.40.103 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1016 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№132/03.04.2002г.

4551/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Оборище" 

поземлен имот № 03472.40.17 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1476 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

АОС№ 5245/11.02.2013г.

4552/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" №54 

поземлен имот № 03472.40.125 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1456 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№134/03.04.2002г.

4553/16.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Витоша" № 

поземлен имот № 03472.40.316 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 978 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

нов № 5256/15.02.2013г.

4554/17.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Струма" № 

поземлен имот № 03472.40.171 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1566 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№136/03.04.2002г.и № 

145/16.04.2002г.

4555/17.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Васил 

Левски" № 

поземлен имот № 03472.40.309 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 3 938 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№146/16.04.2002г.и  № 

147/16.04.2002г.

4556/17.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав" № 47

поземлен имот № 03472.40.160 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 2 236 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№148/16.04.2002г.и  № 

152/16.04.2002г.



4557/19.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Искър" №

поземлен имот № 03472.40.230 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 354  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№149/16.04.2002г.

4558/19.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Витоша" №

поземлен имот № 03472.40.252 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 4 316  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№150,165,166,167,168 

/17.04.2002г.НОВ АОС№ 

5246/12.02.2013г.

4559/19.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Арда" №

поземлен имот № 03472.40.136 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1122  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№155/16.04.2002г.

4560/19.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Места" №

поземлен имот № 03472.40.99 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 1000  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№157/16.04.2002г.

4561/19.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Кирил и 

Методий" №

поземлен имот № 03472.40.206 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 665  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№159/16.04.2002г.

4562/19.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Кирил и 

Методий" №21

поземлен имот № 03472.40.205 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 852  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№160/16.04.2002г.

4563/19.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Струма" №20

поземлен имот № 03472.40.172 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1620  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№161/16.04.2002г.

4564/19.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Кирил и 

Методий" №5

поземлен имот № 03472.40.51 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1448  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№164/16.04.2002г.

4565/19.02.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Васил 

Левски" №

поземлен имот № 03472.40.31 с 

начин на трайно ползване Не 

застроен имот за жилищни нужди 

с площ 776  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС 

№169/17.04.2002г.

4568/23.02.10г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Захари 

стоянов" №

поземлен имот № 32874.201.246 с 

начин на трайно ползване За друг 

вид производствен складов обект 

с площ 17 202  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

АОС №4568 За поправка на 

АЧОС № 4101/08.07.2009г. 

Отписан със Заповед № 

416/13.07.10г. На кмета на 

община Исперих.

4569/23.02.10г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Васил 

Левски" №

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място и с начин 

на трайно предназначение За 

обществено обслужване в кв.38, 

парцел V с площ 1190 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

АОС №4569 За поправка на 

АЧОС № 4383/07.09.2009г.



4570/26.02.10г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград 

поземлен имот № 32874.201.221 с 

начин на трайно ползване За друг 

вид производствен складов обект 

с площ 2374 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

379/20.06.2002г.

4571/26.02.10г.

с.Малък поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Янтра"

поземлен имот № 46913.120.692 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 1736 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4572/16.03.10г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Хр.Ясенов" 

№2

Самостоятелен обект в сграда находящ се 

на ІІІ етаж от административна 

четириетажна сграда – помещение №8и 

№8а  със застроена площ 48,41кв.м,, 

построен върху УПИ І, кв.82 с площ 960 

кв.м.  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС  № 

64/18.03.2002г. Отписан със 

Заповед № 529/17.09.10г. На 

кмета на община Исперих.

4573/16.03.10г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Хр.Ясенов" 

№2

 ІV етаж от административна 

четириетажна сгра  със застроена площ 

48,41кв.м,, построен върху УПИ І, кв.82 с 

площ 960 кв.м.  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС  № 

68/18.03.2002г.

4574/23.03.10г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград 

местност "Мезар 

къшла"

Незастроен имот №000091 с 

начин на трайно предназначение 

Производтвен терен с площ 

76,080дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС  № 

1174/14.07.2003г.

4575/23.03.10г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград 

местност "Мезар 

къшла"

Незастроен имот №000092 с 

начин на трайно предназначение 

Производтвен терен с площ 

126,606 дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС  № 

1174/14.07.2003г.

4576/23.03.10г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Хр.Ясенов" 

№2

Самостоятелен обект в сграда находящ се 

на ІІІ етаж от административна 

четириетажна сграда – помещение №9и 

№10  със застроена площ 48,71кв.м,, 

построен върху УПИ І, кв.82 с площ 960 

кв.м.  

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС  № 

65/18.03.2002г. Отписан със 

Заповед № 529/17.09.10г. На 

кмета на община Исперих.

4577/22.04.10г.

гр.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Етър" №7

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел ІХ-596 с площ 1095 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС№ 603/ 

17.09.2002г.

4578/22.04.10г.

гр.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Шипка" №31

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел ХІ-540 с площ 1469 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

605/17.09.2002г.

4579/26.04.10г.

гр.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Шипка" №29

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел ХІІІ-539 с площ 1820 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

604/17.09.2002г.

4580/26.04.10г.

гр.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Шипка" №27

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.64, 

парцел ХІV-539 с площ 1315 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС



4581/10.05.10г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Хан Аспарух" 

Околоблоково пространства кв.69, 

парцел ХVІІ с обща площ 6 536

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Стар АОС №1742/19.12.2006г.

4582/10.05.10г.

с.Йонково 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Дунав"№2 

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.23, 

парцел І с площ 942 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4583/26.05.10г.

с.М.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Осогово"№9 

поземлен имот № 46913.120.47 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 796  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС
АОС № 1304/13.11.2003г.

4584/26.05.10г.

с.М.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

поземлен имот № 46913.120.701 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 2107  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4585/26.05.10г.

с.М.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

поземлен имот № 46913.120.505 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване с площ 3359  кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4586/07.06.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Драва" №38

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.53, 

парцел ХІІІ-683 с площ 809 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4587/07.06.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Драва" №36

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.53, 

парцел ХІІ-682 с площ 529 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4588/03.06.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Драва" №40

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.53, 

парцел ХІV-682 с площ 587 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4589/04.06.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Марица" №27

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.53, 

парцел ХІ-681 с площ 800 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4590/04.06.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Марица" 

№26а

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.53, 

парцел V-680 с площ 968 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

645/18.09.2002г.

4591/15.06.10г.

с.Конево 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Митко 

Палаузов" №3а

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.19, 

парцел VІІІ-111 с площ 140 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4592/31.06.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Дунав" №56

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.73, 

парцел ІІ-67 с площ 1133 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

947/15.01.2003г



4593/17.06.10г.

с.Печеница 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Добруджа" 

№15

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.4, 

парцел V-57 с площ 50 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Отписан със Заповед № 

469/10.08.10г. На кмета на 

община Исперих.

4594/23.06.10г.

гр.Исперих 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Стефан 

Караджа" №30

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.45, 

парцел ХХІV-438 с площ 430 кв.м. 

ведно с построената едноетажна 

жилищна сграда с площ 114,25 

кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4595/01.07.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Марица" №25

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.53, 

парцел VІ-563 с площ 1052 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

944/15.01.2003г.

4596/05.07.10г.

с.Подайва 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Драва" №5

поземлен имот с начин на трайно 

ползване Дворно място в кв.58, 

парцел VІ-516 с площ 380 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4597/08.07.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Кирил и 

методий" №13а

поземлен имот № 03472.40.329 с 

начин на трайно ползване За 

др.вид застрояване с площ 658 

кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

108/28.03.2002г.и 

№4529/10.02.10г.

4598/08.07.10г.

с.Белинци 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Кирил и 

Методий" №13

поземлен имот № 03472.40.328 с 

начин на трайно ползване 

Комплекс за здравеопазване с 

площ 339 кв.м.ведно с 

построената едноетажна сграда 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4599/20.07.10г.

с.Голям Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Драва" №5

поземлен имот № 15953.65.132 с 

начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни 

нужди с площ 968 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

АОС№ 5249/12.02.2013г.

4603/ 06.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Осогово" №

застроен поземлен имот № 

46913.120.241  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1827 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС
               

Предходен АОС № 

1305/13.11.2003г.

4604/06.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Осогово" №

незастроен поземлен имот № 

46913.120.241   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1384 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1306/13.11.2003г.

4605/06.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

застроен поземлен имот № 

46913.120.240  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

653 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1309/13.11.2003г.

4606/06.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Осогово" №

застроен поземлен имот № 

46913.120.247  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

835 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1310/13.11.2003г.



4607/06.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

незастроен поземлен имот № 

46913.120.384   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1068 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

предходен АОС № 

1310/13.11.2003г.

4608/06.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

незастроен поземлен имот № 

46913.120.389   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1375 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

предходен АОС № 

1313/13.11.2003г.

4609/06.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

Поземлен имот № 46913.120.507   

с начин на трайно ползване 

Спортен терен площ 18156 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1482/18.07.2005г.

4610/06.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

незастроен поземлен имот № 

46913.120.700   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

683 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

предходен АОС № 

1490/12.09.2005г.

4611/06.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

незастроен поземлен имот № 

46913.120.1   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

921 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1491/12.09.2005г.

4612/06.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

незастроен поземлен имот № 

46913.120.386   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1149 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1492/12.09.2005г.

4613/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

незастроен поземлен имот № 

46913.120.695   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

673 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1493/12.09.2005г.

4614/

4615/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

застроен поземлен имот № 

46913.120.418   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

711 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1413/21.11.2005г.

4616/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Хр.Ботев" №6

незастроен поземлен имот № 

46913.120.419   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

717 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1514/21.11.2005г.

4617/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Хр.Ботев" 

№17

застроен поземлен имот № 

46913.120.230   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1390 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1520/12.01.2006г.

4618/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Въча" №

незастроен поземлен имот № 

46913.120.420   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

891 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1533/14.02.2006г.

4619/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Въча" №

застроен поземлен имот № 

46913.120.254   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

398 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1534/14.02.2006г.



4620/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Хр.Ботев" №

незастроен поземлен имот № 

46913.120.228   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

557 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1539/01.03.2006г.

4621/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."В.Левски" 

№79

незастроен поземлен имот № 

46913.120.49   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

664 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1539/01.03.2006г.

4622/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."В.Левски" 

№81

застроен поземлен имот № 

46913.120.229   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1219 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1550/04.05.2006г.

4623/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Вихрен" №

незастроен поземлен имот № 

46913.120.192   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

765 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1553/06.06.2006г.

4624/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград  

ул."Н.Й.Вапцаров

" №38

незастроен поземлен имот № 

46913.120.375   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1131 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1554/06.06.2006г.

4625/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.256   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1291 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1623/21.07.2006г.

4626/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.390   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

619 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1661/21.08.2006г.

4627/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."В.Левски" 

№78

застроен поземлен имот № 

46913.120.7   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1298 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1662/21.08.2006г.

4628/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Н.Й.Вапцаров" 

№

незастроен поземлен имот № 

46913.120.58   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1251 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1663/21.08.2006г.

4629/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Хр.Ботев" №7

застроен поземлен имот № 

46913.120.258  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

896 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1664/21.08.2006г.

4630/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.379   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

764 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1665/21.08.2006г.

4631/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Н.Й.Вапцаров" 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.59   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

820 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1666/21.08.2006г.



4632/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Въча" 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.417   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

745 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1675/11.09.2006г.

4633/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.374   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1047 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1677/11.09.2006г.

4634/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.57   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1212 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1680/21.09.2006г.

4635/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.416   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

3870 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1697/21.11.2006г.

4636/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.295   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

845 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1699/28.11.2006г.

4637/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.116   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

645 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1702/29.11.2006г.

4638/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.298   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1097 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1703/29.11.2006г.

4639/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.519   с начин на трайно 

ползване За парк площ 14624 

кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1704/29.11.2006г.

4640/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.539   с начин на трайно 

ползване За парк площ 12246 

кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1704/29.11.2006г.

4641/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.396   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1113 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1757/28.02.2007г.

4642/09.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.53   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1003 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1758/28.02.2007г.

4643/10.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Осогово"

незастроен поземлен имот № 

46913.120.398   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

922 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1761/28.02.2007г.

4644/10.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.414   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1055 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1767/07.03.2007г.



4645/10.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.535   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1111 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1768/07.03.2007г.

4646/10.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.413   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

484 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1769/07.03.2007г.

4647/10.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."В.Левски" 

№21

застроен поземлен имот № 

46913.120.313   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1119 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1773/21.03.2007г.

4648/10.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."В.Левски" 

№62А

застроен поземлен имот № 

46913.120.233   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

957 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1774/21.03.2007г.

4649/10.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.694   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

751кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1797/29.03.2007г.

4650/10.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.415   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

942кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1798/29.03.2007г.

4651/11.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.412   с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

910кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1799/29.03.2007г.

4652/11.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.338   с начин на трайно 

ползване Автоспирка площ 712 

кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1939/01.04.2008г.

4654/11.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Осогово"

незастроен поземлен имот № 

46913.120.397  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

852 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1762/28.02.2007г.

4655/11.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.8  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

854 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1760/28.02.2007г.

4656/11.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.264  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

2459 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1705/04.12.2006г.

4657/11.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

46913.120.6  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

785 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1796/29.03.2007г.



4658/11.08.10г.

с.М. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

незастроен поземлен имот № 

46913.120.387  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

2193 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1489/22.08.2005г.

4659/11.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

10015.111.314  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

988 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

190/19.04.2002г.

4660/12.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

застроен поземлен имот № 

10015.111.270  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1041 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

191/19.04.2002г.

4661/12.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

не застроен поземлен имот № 

10015.111.252  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

842 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

192/19.04.2002г.

4662/12.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Бузлуджа" 

№1

застроен поземлен имот № 

10015.111.139  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1297 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

193/19.04.2002г.

4663/12.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Ален мак" 

№14

застроен поземлен имот № 

10015.111.140  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1613 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

194/19.04.2002г.

4664/12.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Ал.Стамболи

йскии" №51

застроен поземлен имот № 

10015.111.275 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

707 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

201/09.05.2002г.

4665/13.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

не застроен поземлен имот № 

10015.111.404 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1126 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

206/09.05.2002г.

4666/13.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

не застроен поземлен имот № 

10015.111.406 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

2438 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

207/09.05.2002г.

4667/13.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Хан Аспарух" 

№25

 застроен поземлен имот № 

10015.111.51 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

2504 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

209/10.05.2002г.

4668/13.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Здравец"

 застроен поземлен имот № 

10015.111.427 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1212 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

210/10.05.2002г.

4672/16.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

Полумасивна едноетажна сград № 

010015.111.201.3 с начин на трайно 

ползване Работилница към 

училището със застроена площ 191 

кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

260/21.05.2002г.



4674/16.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Чумерна"

не застроен поземлен имот № 

10015.111.135 с начин на трайно 

ползване Дворно място към 

кметство площ 1186 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

новАОС№ 5336/27.02.2013г.

4676/16.08.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Лом"

застроен поземлен имот № 

10015.111.324 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

921 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

247/14.07.2000г.

4677/16.08.10г.

с.Г. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград

незастроен поземлен имот № 

15953.65.7 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

915 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

АОС№ 5250/12.02.2013г.

4678/07.09.10г.

с.Г. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград

застроен поземлен имот № 

15953.65.485 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

858 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

832/10.11.2002г.

4679/07.09.10г.

с.Г. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград

незастроен поземлен имот № 

15953.65.460 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

919 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

829/10.11.2002г.

4680/07.09.10г.

с.Г. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград

незастроен поземлен имот № 

15953.65.461 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1015 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

830/10.11.2002г.

4681/07.09.10г.

с.Г. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград

застроен поземлен имот № 

15953.65.515 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

976 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

839/10.11.2002г.

4683/07.09.10г.

с.Г. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград

застроен поземлен имот № 

15953.65.445 с начин на трайно 

ползване Автоспирка площ 546 

кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

841/10.11.2002г.

4684/07.09.10г.

с.Г. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград

застроен поземлен имот № 

15953.65.178 с начин на трайно 

ползване Здравен дом площ 953 

кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

842/10.11.2002г.

4686/07.09.10г.

с.Г. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград

40% ид.части от сграда № 

15953.65.174.1 с начин на трайно 

ползване Фурна площ 227 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

264/18.07.2000г.

4691/28.09.10г.

с.Вазово 

общ.Исперих 

обл.Разград 

ул."Ал.Стамболи

йскии" №41

54/1369 ид.части от застроен имот 

№ 10015.111.303 с начин на 

трайно ползване Ниско 

застрояване

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

189/19.04.2002г.

4692/29.09.10г.

с.Г. Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград

незастроен поземлен имот № 

15953.65.2 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

857 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Нов № 5257/15.02.2013г.



4693/01.10.10г.

с.Делчево 

общ.Исперих 

обл.Разград 

местност 

"Салмакорусу"

 поземлен имот № 011018 с начин 

на трайно ползване Нива площ 

142,502 дка. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4694/01.10.10г.

с.Делчево 

общ.Исперих 

обл.Разград 

местност 

"Канараалта"

 поземлен имот № 014007 с начин 

на трайно ползване Нива площ 

14,999 дка. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4695/01.10.10г.

с.Делчево 

общ.Исперих 

обл.Разград 

местност 

"Канараалта"

 поземлен имот № 014034 с начин 

на трайно ползване Нива площ 

36,000 дка. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4696/02.11.10г.

с.Йонково 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Ал.Антонов" №6

113/1930 ид.части от не застроен 

имот с начин на трайно ползване 

Дворно място в кв.6, парцел ІІ-

125,126

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

4698/08.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"М. Палаузов" 

№2

застроен поземлен имот № 

37010.90.220 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1977 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

281/10.06.2002г.

4699/08.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Хан Аспарух" 

№42

застроен поземлен имот № 

37010.90.493 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1290 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

282/10.06.2002г.

4700/08.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Вежен" №9

застроен поземлен имот № 

37010.90.496 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1519 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

283/10.06.2002г.

4701/08.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Вежен" №13

застроен поземлен имот № 

37010.90.500 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1407 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

284/10.06.2002г.

4702/08.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Вежен" №8

застроен поземлен имот № 

37010.90.548 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1333 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

285/10.06.2002г.

4703/08.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Добруджа" №

незастроен поземлен имот № 

37010.90.545 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1552 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

нов 5251/12.02.2013г.

4704/08.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Добруджа" №

незастроен поземлен имот № 

37010.90.546 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1674 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

нов 5252/12.02.2013г.



4705/08.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Шипка" №

застроен поземлен имот № 

37010.90.544 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

2223 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

288/10.06.2002г.

4706/11.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Вежен" № 10

застроен поземлен имот № 

37010.90.549 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1315 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

289/10.06.2002г.

4707/11.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Ив.Вазов" № 3

застроен поземлен имот № 

37010.90.123 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1155 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

290/10.06.2002г.

4708/11.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Хан Аспарух" 

№56

застроен поземлен имот № 

37010.90.536 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1589 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

291/10.06.2002г.

4709/12.11.10г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

местност "Карши 

авул"

поземлен имот № 15953.39.29 с 

начин на трайно ползване Нива 

площ 1917 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1275/01.08.2003г.

4710/12.11.10г.

с.Г.Поровец 

общ.Исперих 

обл.Разград 

местност "Коджа 

екинлик"

поземлен имот № 15953.38.33 с 

начин на трайно ползване Нива 

площ 4343 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1273/01.08.2003г.

4711/19.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Гео Милев" №26

застроен поземлен имот № 

37010.90.400 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

914 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

292/10.06.2002г.

4712/19.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Ален мак" №8

не застроен поземлен имот № 

37010.90.407 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1636 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

293/10.06.2002г.                              

Нов 5253/12.02.2013г.

4713/19.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Ален мак" №6

 застроен поземлен имот № 

37010.90.404 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

2228 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

295/10.06.2002г. 

4714/19.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Ален мак" №2

 застроен поземлен имот № 

37010.90.401 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1994 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

297/10.06.2002г.

4715/19.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Гео Милев" №24

 застроен поземлен имот № 

37010.90.399 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1084 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

297/10.06.2002г.



4716/19.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Бели лом" №15

 застроен поземлен имот № 

37010.90.398 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

2188 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

299/10.06.2002г.

4717/19.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"В.Терешкова" 

№1

 застроен поземлен имот № 

37010.90.75 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

814 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

302/11.06.2002г.

4718/19.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Бели лом" №21

 застроен поземлен имот № 

37010.90.406 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

2405 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

303/11.06.2002г.

4719/19.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Й. Йовков" №40

 не застроен поземлен имот № 

37010.90.218 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1548 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Нов № 5254/12.02.2013г.

4720/19.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Вежен" №15

 застроен поземлен имот № 

37010.90.540 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1465 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

307/11.06.2002г.

4721/22.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Добруджа" №7

 застроен поземлен имот № 

37010.90.537 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

2046 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

308/11.06.2002г.

4722/22.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"М.Палаузов" №4

 застроен поземлен имот № 

37010.90.222 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

808 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

310/11.06.2002г.

4723/22.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Мургаш" №

 не застроен поземлен имот № 

37010.90.190 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1346 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

5258/15.02.2013г.

4724/22.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Мургаш" №

 не застроен поземлен имот № 

37010.90.191 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

986 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

нов № 5255/12.02.2013г.

4726/22.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Гео Милев" №1

 застроен поземлен имот № 

37010.90.464 с начин на трайно 

ползване Здравен дом площ 1772 

кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

319/14.06.2002г.

4727/22.11.10г.

с.Китанчево 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Хан Аспарух" 

№115

 не застроен поземлен имот № 

37010.90.216 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

2595 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1437/21.04.2004г.

4728/22.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Урал" №20

 застроен поземлен имот № 

24150.501.297 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1624 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

539/15.08.2002г.



4729/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Н.Й.Вапцаров" 

№98

 застроен поземлен имот № 

24150.501.11 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1020 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

540/15.08.2002г.

4730/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Д.Дебелянов" 

№17

 430/710 ид.части застроен 

поземлен имот № 24150.501.105 с 

начин на трайно ползване Ниско 

застрояване 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

542/15.08.2002г.

4731/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Д.Бахнев" №4

 застроен поземлен имот № 

24150.501.144 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

771 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

554/16.08.2002г.

4732/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Арда" №24

 застроен поземлен имот № 

24150.501.352 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

892 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

555/16.08.2002г.

4733/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Пирин" №9

 застроен поземлен имот № 

24150.501.333 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

687 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

568/20.08.2002г.

4734/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Янтра" №13

 застроен поземлен имот № 

24150.501.87 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

666 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

570/20.08.2002г.

4735/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград

 застроен поземлен имот № 

24150.501.353 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

744 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

571/20.08.2002г.

4736/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Н.Й.Вапцаров" 

№106

 застроен поземлен имот № 

24150.501.487 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1483 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

572/20.08.2002г.

4737/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Ив.Кръстев" №3

 застроен поземлен имот № 

24150.501.350 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1220 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

574/20.08.2002г.

4738/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Арда" №26

 застроен поземлен имот № 

24150.501.351 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

1501 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 575 и 

567/20.08.2002г.

4739/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Арда" №22

960/1604 ид.части от застроен 

имот с начин на трайно ползване 

Ниско застрояване с № 

24150.501.365

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

576/21.08.2002г.

4740/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Пирин" №5

960/1469 ид.части от застроен 

имот с начин на трайно ползване 

Ниско застрояване с № 

24150.501.337

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

577/21.08.2002г.



4741/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Иван Вазов" 

№13

 застроен поземлен имот № 

24150.501.474 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

981 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

579/21.08.2002г.

4742/23.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Н.Й.Вапцаров" 

№8

 застроен поземлен имот № 

24150.501.251 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

780 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

580/21.08.2002г.

4743/26.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Янтра" №2

 застроен поземлен имот № 

24150.501.91 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

747 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

583/21.08.2002г.

4744/26.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Н.Й.Вапцаров" 

№36

 застроен поземлен имот № 

24150.501.41 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

957 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

584/21.08.2002г.

4745/26.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Дунав" №2

 застроен поземлен имот № 

24150.501.343 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

553 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

586/22.08.2002г.

4746/26.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Пирин" №4

 застроен поземлен имот № 

24150.501.330 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

885 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

587/22.08.2002г.

4747/26.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Пирин" №1

 застроен поземлен имот № 

24150.501.342 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване площ 

571 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

590/22.08.2002г.

4750/26.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Пирин" №2

 застроен поземлен имот № 

24150.501.329 с начин на трайно 

ползване Здравен дом площ 1367 

кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 896 

/08.01.2003г.

4751/26.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Пирин" №7

 застроен поземлен имот № 

24150.501.336 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване с 

площ 619 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1394/16.03.2004г.

4752/26.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Н.Й.Вапцаров" 

№52

 застроен поземлен имот № 

24150.501.27 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване с 

площ 801 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1401/16.03.2004г.

4753/29.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Н.Й.Вапцаров" 

№48

 застроен поземлен имот № 

24150.501.28 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване с 

площ 1577 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 1402 и 

1403/16.03.2004г.



4754/29.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Н.Й.Вапцаров" 

№ 46

 застроен поземлен имот № 

24150.501.29 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване с 

площ 1220 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 1404 и 

1405/16.03.2004г.

4755/29.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Н.Й.Вапцаров" 

№ 41

 застроен поземлен имот № 

24150.501.344 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване с 

площ 764 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1413/16.03.2004г.

4756/29.11.10г.

с.Духовец 

общ.Исперих 

обл.Разград ул. 

"Н.Й.Вапцаров" 

№ 39

 застроен поземлен имот № 

24150.501.341 с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване с 

площ 825 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5   от ЗОС

Предходен АОС № 

1414/16.03.2004г.

4760/ 29.12.10г.                                                                        

с. Подайва общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Волга" №24

Незастроен УПИ X кв. 52 с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 524 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4761/ 29.12.10г.

с. Подайва общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Волга" №26

Незастроен УПИ XI кв. 52 с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 524 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4762/ 29.12.10г.

с. Подайва общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Волга" №28

Незастроен УПИ XII кв. 52 с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 524 

кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4763/ 29.12.10г.

с. Подайва общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Волга" №30

Незастроен УПИ XIII кв. 52 с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 524 

кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4764/ 29.12.10г.

с. Подайва общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Драва" №27

Незастроен УПИ XIV кв. 52 с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 608 

кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4765/ 29.12.10г.

с. Подайва общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Драва" №25

Незастроен УПИ XV кв. 52 с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО с площ 612 

кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4767/ 29.12.10г.

с. Подайва общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Витоша" №24

Незастроен УПИ VI кв. 81 с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 1012 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4768/ 29.12.10г.

с. Подайва общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Витоша" №22

Незастроен УПИ V кв. 81 с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 1012 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4769/ 29.12.10г.

с. Подайва общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Витоша" №20

Незастроен УПИ IV кв. 81 с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 1011 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4770/ 29.12.10г.

с. Подайва общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Витоша" №18

Незастроен УПИ III кв. 81 с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 1011 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4771/ 29.12.10г.

с. Подайва общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Витоша" №16

Незастроен УПИ II кв. 81 с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 1011 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4772/ 29.12.10г.

с. Подайва общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Витоша" №14

Незастроен УПИ I кв. 81 с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО с площ 1012 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4773/ 29.12.10г.

с. Старо селище 

общ. Исперих 

област Разград 

ул. "Захари 

Стоянов" № 6

Застроен УПИ II кв. 132 с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО и начин на трайно 

предназначение За обществено 

обслужване с площ 1 396 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

Отписан със заповед № 

360/12.05.2011г. На Кмета на 

община Исперих

4775/ 21.02.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград местност 

"Мезар Къшла" 

Поземлен имот    № 013019 с 

начин на трайно ползване Нива и 

начин на трайно предназначение 

Земеделска земя площ 3.001 дка.

Имота се управлява от Кмета 

на община Исперих на 

основание чл. 19 от ЗОС

4789/ 29.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VI кв. 213 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 337 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4790/ 29.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ V кв. 213 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 552 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4791/ 29.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ IV кв. 213 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 335 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4792/ 29.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ III кв. 213 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 558 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4793/ 29.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ II кв. 213 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 467 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4794/ 29.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ I кв. 213 с начин на 

трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 427 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4795/ 29.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ III кв. 214 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 616 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4796/ 29.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ II кв. 214 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 376 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4797/ 29.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ I кв. 214 с начин на 

трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 451 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4798/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ IV кв. 211 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 484 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4799/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ III кв. 211 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 413 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4800/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ II кв. 211 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 424 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4801/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ I кв. 211 с начин на 

трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 301 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4802/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VIII кв. 212 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 677 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4803/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VII кв. 212 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 638 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4804/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VI кв. 212 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 431 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4805/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ V кв. 212 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 395 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4806/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ IV кв. 212 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 405 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4807/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ III кв. 212 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 322 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4808/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ II кв. 212 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 379 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4809/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ I кв. 212 с начин на 

трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 374 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4810/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VIII кв. 210 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 302 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4811/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VII кв. 210 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 303 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4812/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VI кв. 210 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 295 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4813/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ V кв. 210 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 337 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4814/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ IV кв. 210 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 310 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4815/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ III кв. 210 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 474 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4816/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ II кв. 210 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 712 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4817/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ I кв. 210 с начин на 

трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 490 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4818/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VII кв. 209 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 313 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4819/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VI кв. 209 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 386 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4820/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ V кв. 209 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 301 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4821/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ IV кв. 209 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 209 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4822/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ III кв. 209 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 621 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4823/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ II кв. 209 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 568 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4824/ 30.03.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ I кв. 209 с начин на 

трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 617 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4825/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XVIII кв. 208 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 543 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4826/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XVII кв. 208 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 323 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4827/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XVI кв. 208 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 409 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4828/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XV кв. 208 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 447 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4829/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XIV кв. 208 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 453 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4830/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XIII кв. 208 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 495 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4831/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XII кв. 208 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 487 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4832/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XI кв. 208 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 445 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4833/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ X кв. 208 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 368 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4834/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ IX кв. 208 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 473 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4835/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VIII кв. 208 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 293 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4836/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VI кв. 208 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 271 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4837/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ V кв. 208 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 411 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4838/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ IV кв. 208 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 466 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4839/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ III кв. 208 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 335 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4840/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ II кв. 208 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 264 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4841/ 07.04.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ I кв. 208 с начин на 

трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 295 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4845/ 07.04.11г.

с. Малък Поровец 

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

изток" 

Поземлен имот № 46913.7.105 с 

начин на трайно ползване 

Изоставени орни земи и начин на 

трайно предназначение 

Земеделска с площ 1 976 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19 от ЗСПЗЗ

Отписан със Заповед                № 

498/05.07.2011г. на Кмета на 

община Исперих

4847/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XV кв. 206 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 300 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4848/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XIV кв. 206 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 308 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4849/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XIII кв. 206 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 598 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4850/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XII кв. 206 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 523 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4851/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XI кв. 206 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 431 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4852/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ X кв. 206 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 344 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4853/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ IX кв. 206 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 630 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4854/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ VIII кв. 206 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 472 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4855/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ VII кв. 206 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 476 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4856/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ VI кв. 206 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 527 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4857/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ V кв. 206 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 578 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4858/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ IV кв. 206 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 676 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4859/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ III кв. 206 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 678 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4860/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ II кв. 206 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 640 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4861/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ I кв. 206 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРOЯВАНЕ с площ 498 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4862/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XXXI кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 614 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4863/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XXX кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 543 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4864/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XXIX кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 611 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4865/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XXVIII кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРOЯВАНЕ с 

площ 609 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4866/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XXVII кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 554 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4867/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XXVI кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 550 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4868/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XXV кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 650 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4869/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XXIV кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 809 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4870/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XXIII кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 1 305 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4871/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XXII кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 810 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4872/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XXI кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 680 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4873/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XX кв. 205 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 387 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4874/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XIX кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 756 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4875/ 02.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XVIII кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 373 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4876/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XVII кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 495 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4877/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XVI кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 290 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4878/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XV кв. 205 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 554 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4879/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XIV кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 320 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4880/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XIII кв. 205 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 383 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4881/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XII кв. 205 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 646 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4882/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ XI кв. 205 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 938 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4883/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ X кв. 205 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 797 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4884/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ IX кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 797 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4885/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VIII кв. 205 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 1 021 

кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4886/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ VII кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 484 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4887/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ VI кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 551 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4888/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ V кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 845 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4889/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ III кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 535 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4890/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ II кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 500 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4891/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ I кв. 205 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 581 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4892/ 03.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ IV кв. 205 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 446 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4893/ 13.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ X кв. 204 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 456 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4894/ 13.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ IX кв. 204 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 574 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4895/ 13.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VII кв. 204 с начин 

на трайно ползване ДРУГИ ЦЕЛИ 

с площ 239 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4896/ 13.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VI кв. 204 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 336 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4897/ 13.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ V кв. 204 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 326 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4898/ 13.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ IV кв. 204 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 323 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4899/ 13.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ III кв. 204 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 786 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4900/ 13.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ II кв. 204 с 

начин на трайно ползване 

СТОПАНСКИ ДВОРОВЕ с площ 

2,045 дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4901/ 13.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ I кв. 204 с начин на 

трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 299 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4903/ 17.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XV кв. 203 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 930 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4904/ 17.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XIV кв. 203 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 578 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4905/ 17.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XIII кв. 203 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 480 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4906/ 17.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XII кв. 203 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 479 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4907/ 17.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ XI кв. 203 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 481 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4908/ 17.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ X кв. 203 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 993 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4909/ 17.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ IX кв. 203 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 554 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4910/ 17.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Застроен УПИ VIII кв. 203 с начин 

на трайно ползване ЖИЛИЩНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 587 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4911/ 17.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ VII кв. 203 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 1 186 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4912/ 17.05.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград кв. 

"Запад"  

Не застроен УПИ VI кв. 203 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ с 

площ 715 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4916/ 06.06.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Алеко 

Константинов"  

Не застроен УПИ XIII кв. 62 с 

начин на трайно ползване 

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с 

площ 2182  кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4917/ 08.06.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Арда"  

Не застроен УПИ I кв. 215 с начин 

на трайно ползване ДВОРНО 

МЯСТО и начин на трайно 

предназначение ЗА ПОМПЕНА 

СТАНЦИЯ с площ 500  кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4918/ 08.06.11г.

гр. Исперих общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Арда"  

Не застроен УПИ II кв. 215 с 

начин на трайно ползване 

ДВОРНО МЯСТО и начин на 

трайно предназначение ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ЗАСТРОЯВАНЕ 

с площ 3 286  кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4919/ 08.06.11г.

с. Делчево     общ. 

Исперих област 

Разград ул. 

"Лидогорие"  

Поземлен имот УПИ X в кв. 11 с 

начин на ползване ДВОРНО 

МЯСТО и начин на трайно 

предназначение ЗА ЧИТАЛИЩЕ 

И ГРАДИНА с площ 2720 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4920/ 08.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

изток"  

Поземлен имот     № 46913.7.911 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 2 272 кв.м. 

Категория IV.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4921/ 08.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

изток"  

Поземлен имот     № 46913.7.495 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 646 кв.м. 

Категория IV.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4922/ 08.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

изток"  

Поземлен имот     № 46913.7.494 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 1 186 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4923/ 08.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

изток"  

Поземлен имот     № 46913.7.493 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 2 519 кв.м. 

Категория IV.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4924/ 08.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

север"  

Поземлен имот     № 46913.6.45 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 134 кв.м. 

Категория IV.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4925/ 08.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

север"  

Поземлен имот     № 46913.6.46 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 1 354 кв.м. 

Категория IV.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



4926/ 08.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

север"  

Поземлен имот     № 46913.6.47 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 1 658 кв.м. 

Категория IV.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4927/ 09.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

север"  

Поземлен имот     № 46913.6.845 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 1 691 кв.м. 

Категория IV.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4928/ 09.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

изток"  

Поземлен имот     № 46913.7.110 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 3 179 кв.м. 

Категория IV.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4929/ 09.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

изток"  

Поземлен имот     № 46913.7.111 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 2 636 кв.м. 

Категория IV.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4930/ 09.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

изток"  

Поземлен имот     № 46913.7.112 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 1 635 кв.м. 

Категория IV.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4931/ 09.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

изток"  

Поземлен имот     № 46913.7.113 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 1 608 кв.м. 

Категория IV.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4932/ 09.06.11г.

с. Малък Поровец     

общ. Исперих 

област Разград 

местност "Ясаци 

изток"  

Поземлен имот     № 46913.7.114 с 

начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ и 

начин на трайно предназначение 

ЗЕМЕДЕЛСКА с плoщ 2 501 кв.м. 

Категория IV.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ



4933/ 30.06.11г.

с. Голям Поровец      

общ. Исперих 

област Разград 

местност "КВ.20 

П.VII-351"  

Поземлен имот     № 15953.51.5 с 

начин на трайно ползване ДРУГ 

ВИД НИВА и начин на трайно 

предназначение ЗЕМЕДЕЛСКА с 

плoщ 1 601 кв.м. Категория II.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.19,  от ЗСПЗЗ

4934/ 30.06.11г.

с. Голям Поровец      

общ. Исперих 

област Разград 

ул. "Бузлуджа"  

 незастроен поземлен имот № 

15953.65.4 с начин на трайно 

ползване НЕЗАСТРОЕН ИМОТ 

ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и начин 

на трайно предназначение 

УРБАНИЗИРАНА площ 1 013 

кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4935/ 30.06.11г.

с. Голям Поровец      

общ. Исперих 

област Разград 

ул. "Бузлуджа"  

 незастроен поземлен имот № 

15953.65.3 с начин на трайно 

ползване НЕЗАСТРОЕН ИМОТ 

ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и начин 

на трайно предназначение 

УРБАНИЗИРАНА площ 741 кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4936/ 30.06.11г.

с. Голям Поровец      

общ. Исперих 

област Разград 

ул. "Драва"  

 незастроен поземлен имот № 

15953.65.496 с начин на трайно 

ползване НИСКО 

ЗАСТРОЯВАНЕ и начин на 

трайно предназначение 

УРБАНИЗИРАНА площ 1 137 

кв.м. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4937/30.06.2011г.

с.Йонково 

местност 

"Досело"

Поземлен имот № 037608 , Нива с 

площ 5,268дка.

968,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх. АОС 2691/19.03.2009г.

4938/19.07.2011г.

гр.Исперих 

местност "Мезар 

къшла"

Имот № 

013017,др.селскост.територия с 

площ 7,693 дка.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4945/18..08.2011г.

с.Драгомъж 

местност "До 

село юг "

имот № 010001 , нива с площ 

0,782 дка.

120.70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС №2782/20.03.2009г.

4946/18.08.2011г.

с.Драгомъж 

местност "Голям 

Сарп "

имот № 010003 , нива с площ 

8,639 дка.

1 523,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС № 27.83/20.03.2009г.

4947/18.08.2011г.

с.Драгомъж 

местност "До 

село юг "

имот № 010007 , нива с площ 

2,789 дка.

430,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС № 2785/20.03.2009г.

4948/26.08.2011г.

гр.Исперих 

местност " Юсек 

юстю "

имот № 167150 , друга селск. 

Територия с площ 0,928 дка.

184,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



4949/26.08.2011г.

с.Свещари 

местност " Сърта 

" 

имот № 65650.17.18 , територия за 

нуждите на гоското стопаство

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4951/24.09.2009г.

с.Китанчево 

ул."Хан Аспарух" 

№ 41

сграда №37010.90.100.1.1 за 

търговска дейност с площ 111 

кв.м.
5357.60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4952/06.10.2011г.

гр. Исперих, ул 

"Христо 

Смирненски " 

№11

14/501 идеални части, дворно 

място с площ 501 кв.м.

104.70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4953/10.10.2011г.

с.Подайва, ул. 

"Дунав"

Игрище с площ 11313 кв.м.

40313.10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
АОС № 263/18.07.2000г.          

АОС № 667/18.09.2002г.

4954/14.10.2011г.

с.Подайва , 

местност " 

Есенлер "

имот № 053022,друга 

селскостопаска територия с площ 

1,597 дка.
234.76 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх. АОС № 1469/05.04.2005г.

4955/14.10.2011г.

с.Подайва, 

местност 

"Есенлер"

имот № 053023,друга 

селск.територия с площ 2.405 дка.

353.54 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС. №1469/05.04.2005г.

4957/19.10.2011г.

с.Райнино,ул. 

"Райна 

Княгина"№ 1

имот № 61875.33.588 

,урбанизирана с площ 2717 кв.м.

5 673,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№759/16.10.2002г.

4963/20.10.2011г.

с.Духовец, 

местност 

"Церака"

имот№ 24150.47.59 ,друг вид 

зем.земя с площ 8786 кв.м.

1226.96 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№1055/25.03.2003г.

4969/25.10.2011г.

с.Свещари, 

местност 

"Бедженето"

имот№ 65650.12.14,друг вид 

зем.земя с площ 14407 кв.м.

1 906.05 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

4971/16.11.2011г.

с.Китанчево, 

ул."Йорданка 

Николова" №8

жилищно застрояване с площ 

1170 кв.м.

2 667.60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 397/21.06.2002г.

4972/16.11.2011г.

с.Делчево, 

местност 

"Канараалта"

нива с площ 0.271 дка.

41.83 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2423/09.03.2009г.

4973/17.11.2011г.

с.Делчево, 

местност 

"Канараалта"

нива с площ 0.393 дка.

60.66 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2424/09.03.09г.

4994/15.12.2011г.

гр.Исперих, 

местност "Коджа 

къшла"

имот№ 156187, нива с площ 0,448 

дка.

82.30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3956/02.06.2009г.



4995/15.12.2011г.

гр.Исперих, 

местност "Коджа 

къшла"

имот№ 008011, лозе с площ 0,442 

дка.

149.18 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 5190/20.11.2012г.

4998/15.12.2011г.

гр.Исрерих, 

местност "Коджа 

къшла"

имот№ 008067, лозе с площ 1,060 

дка.

357.75 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4408/24.09.2009г.

5031/27.12.2011г.

гр.Исперих, 

промишлена зона

имот№ 32874.201.200, нива с 

площ 56 378 кв.м. 286 935.80 

лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5032/27.12.2011г.

гр.Исперих, 

промишлена зона

имот№ 32874.201.122, нива с 

площ 84 610 кв.м. 430 622.60 

лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
АОС№ 5191/11.12.2012г.

5033/27.12.2011г.

с.Йонково, 

местност 

"Мантарлък"

едноетажна сгада (автоспирка ) с 

застроена площ 83 кв.м.

2 032.00 лв

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1257/31.07.2003г.

5041/10.01.2012г.

с.Белинци, 

местност "Ясак 

край село"

имот№ 03472.290.17, нива с площ 

6 742 кв.м.

1 040.63 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5042/10.01.2012.

с.Белинци, 

местност "Ясак 

край село"

имот№ 03472.290.19, нива с площ 

1 191 кв.м.

201.34 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5058/12.01.2012г.

гр.Исперих 

ул."Росица"№11

7/924 предаваеми части, жилищно 

строителство с площ 924 кв.м.

52.40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5059/02.02.2012г.

с.Подайва, 

местност 

"Карши"

имот№ 010384, нива с площ 2.327 

дка.

393.38 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5060/02.02.2012г.

с.Голям Поровец, 

местност "Ян 

тарла"

имот№ 15953.42.5, нива с площ 5 

617 кв.м.

866.98 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5067/23.01.2012г.

с.Яким Груево 

ул."Йорданка 

Николова"№2

200,29/1234,93, жилищно 

строител.с площ 1 234,93 кв.м.

418,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5068/23.01.2012г.

с.Лъвино 

ул."Драва"

153/1 014, жилищно строител.с 

площ 1 014 кв.м.

605,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5074/13.02.2012г.

с.Подайва, 

местност 

"Тетерлик Юстю"

имот№ 025034, нива с площ 4 000 

кв.м.

529.20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



5075/13.02.2012г.

с.Подайва, 

местност 

"Тетерлик Юстю"

имот№ 025033, нива с площ 13 

697 кв.м.

1812.11 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5076/13.02.2012г.

с.Старо селище, 

местност "Край 

селото"

имот№ 002150, нива с площ 8 726 

кв.м.

1346.86 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2179/17.02.2009г.

5077/13.02.2012г.

с.Старо селище, 

местност "Край 

селото"

имот№ 002152, нива с площ 8 000 

кв.м.

1234.80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2179/17.02.2009г.

5078/14.02.2012г.

гр.Исперих, 

ул."Оборище"

дворно място с площ 1 332 кв.м.

42 999,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 132/30.08.1999г и 

№ 93/25.03.2002г.

5079/05.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.11, Лозе с площ 

512 кв.м.

164,51 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2347/09.03.2009г.

5080/05.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.14, лозе с площ 

513 кв.м.

164,83 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2348/09.03.2009г.

5081/05.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.114, лозе с площ 

512 кв.м.

164,51 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2358/10.03.2009г.

5082/05.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.126, лозе с площ 

513 кв.м.

164,83 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2359/10.03.2009г.

5083/05.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.130, лозе с площ 

1 539 кв.м.

494,48 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2360/10.03.2009г.

5084/05.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.135, лозе с площ 

512 кв.м.

164,51 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2361/10.03.2009г.

5085/05.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.137, лозе с площ 

901 кв.м.

289,49 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2362/10.03.2012г.

5086/05.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.140, лозе с площ 

451 кв.м.

144,91 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2363/10.03.2009г.

5087/05.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.144, лозе с площ 

451 кв.м.

144,91 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2364/10.03.2009г.



5088/05.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.146, лозе с площ 

450 кв.м.

144,58 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2365/10.03.2009г.

5089/05.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.150, лозе с площ 

957 кв.м.

307,48 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2366/10.03.2009г.

5090/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.264, лозе с площ 

399 кв.м.

128,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2378/10.03.2009г.

5091/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.255, лозе с площ 

493 кв.м.

158,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2377/10.03.2009г.

5092/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.243, лозе с площ 

5 423 кв.м.

1 742,41 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2376/10.03.2009г.

5093/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.234, лозе с площ 

493 кв.м.

158,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2375/10.03.2009г.

5094/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.227, лозе с площ 

1 479 кв.м.

475,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2374/10.03.2009г.

5095/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.203, лозе с площ 

1 479 кв.м.

475,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2373/10.03.2009г.

5096/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.198, лозе с площ 

1 479 кв.м.

475,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2372/10.03.2009г.

5097/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.193, лозе с площ 

986 кв.м.

316,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2371/10.03.2009г.

5098/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.185, лозе с площ 

492 кв.м.

158,08 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2370/10.03.2009г.

5099/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.178, лозе с площ 

986 кв.м.

316,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2369/10.03.2009г.

5100/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.161, лозе с площ 

493 кв.м.

158,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2368/10.03.2009г.



5101/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.159, лозе с площ 

493 кв.м.

158,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2367/10.03.2009г.

5102/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.85, лозе с площ 

513 кв.м. 

164,83 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2355/10.03.2009г.

5103/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.80, лозе с площ 

513 кв.м.

164,83 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2354/10.03.2009г.

5104/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.73, лозе с площ 

513 кв.м.

164,83 лв. 

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2353/10.03.2009г.

5105/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.70, лозе с площ 

513 кв.м.

164,83 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2352/10.03.2009г.

5106/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.46, лозе с площ 

513 кв.м.

164,83 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2351/10.03.2009г.

5107/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.27, лозе с площ 

512 кв.м.

164,51 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2350/09.03.2009г.

5108/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.16,лозе с площ 

513 кв.м.

164,83 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2349/09.03.2009г.

5109/12.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.4, лозе с площ 1 

025 кв.м.

329,33 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2345/09.03.2009г.

5110/14.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.19.26, друг вид нива 

с площ 366 кв.м.

76,86 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2318/09.03.2009г.

5111/14.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.19.25, друг вид нива 

с площ 8 463 кв.м.

1 492,87 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2317/09.03.2009г.

5112/14.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.19.23, друг вид нива 

с площ 2 736 кв.м.

528,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2319/09.03.2009г.

5113/14.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.19.32, друг вид нива 

с площ 1 023 кв.м.

180,46 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2320/09.03.2009г.



5114/14.03.2012г.

с.Райнино, 

местност 

"Кулата"

имот№ 61875.6.67, друг вид нива 

с площ 5 490 кв.м.

1 060,67 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2392/10.03.2009г.

5115/14.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.6.71, друг вид нива 

с площ 741 кв.м.

143,16 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2298/06.03.2009г.

5116/14.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.6.72, друг вид нива 

с площ 316 кв.м.

61,05 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2299/06.03.2009г.

5117/14.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.6.73, друг вид нива 

с площ 430 кв.м.

83,08 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2300/06.03.2009г.

5118/14.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.6.74, друг вид нива 

с площ 405 кв.м.

78,25 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2301/06.03.2009г.

5119/14.03.2012г.

с.Райнино, 

местност 

"Ирихисар"

имот№ 61875.3.9, друг вид нива с 

площ 1 991 кв.м.

267,59 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2343/06.03.2009г.

5120/14.03.2012г.

с.Райнино, 

местност 

"Кайчови ниви"

имот№ 61875.23.20, друг вид нива 

с площ 1 826 кв.м.

245,41 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2382/10.03.2009г.

5121/14.03.2012г.

с.Райнино, 

местност 

"Лозята"

имот№ 61875.9.36, друг вид нива 

с площ 2 133 кв.м.

376,26 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2344/09.03.2009г.

5123/15.03.2012г.

с.Райнино, 

местност 

"Големия 

екинлик"

имот№ 61875.8.88, изоставено 

трайно насаждение с площ 17 445 

кв.м.
4 270,54 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2383/10.03.2009г.

5124/15.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.8.164, друг вид нива 

с площ 785 кв.м.

151,66 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2310/06.03.2009г.

5125/15.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.8.163, друг вид нива 

с площ 153 кв.м.

29,56 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2309/06.03.2009г.

5126/15.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.77.106, друг вид 

нива с площ 2 741 кв.м.

483,51 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2321/09.03.2009г.

5127/15.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.77.112, друг вид 

нива с площ 102 кв.м.

19,71 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2322/09.03.2009г.



5128/15.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.4.95, друг вид нива 

с площ 330 кв.м.

63,76 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2302/06.03.2009г.

5129/15.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.4.96, друг вид нива 

с площ 327 кв.м.

63,18 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2303/06.03.2009г.

5130/15.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.4.99, друг вид нива 

с площ 296 кв.м.

57,19 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2305/06.03.2009г.

5131/15.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.4.102, друг вид нива 

с площ 446 кв.м.

90,03 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2306/06.03.2009г.

5132/15.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.4.103, друг вид нива 

с площ 318 кв.м.

61,44 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2307/06.03.2009г.

5133/15.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.4.105, друг вид нива 

с площ 308 кв.м.

59,51 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2308/06.03.2009г.

5134/19.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.9, лозе с площ 

513 кв.м.

164,83 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2346/09.03.2009г.

5135/19.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.93, лозе с площ 

513 кв.м.

164,83 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2356/10.03.2009г.

5136/19.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Лозя"

имот№ 61875.10.96, лозе с площ 

513 кв.м.

164,83 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2357/10.03.2009г.

5137/19.03.2012г.

с.Райнино, 

местност 

"Канипето"

имот№ 61875.14.17, овощна 

градина с площ 20 577 кв.м.

3 852,01 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2339/09.03.2009г.

5138/19.03.2012г.

с.Райнино, 

местност 

"Канипето"

имот№ 61875.14.5, друг вид нива 

с площ 15 950 кв.м.

1 875,72 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2379/10.03.2009г.

5139/19.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Стари 

лозя" 

имот№ 61875.16.62,друг вид нива 

с площ 1 913 кв.м.

337,45 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2380/10.03.2009г.

5140/19.03.2012г.

с.Райнино, 

местност 

"Черковни"

имот№ 61875.17.8, друг вид нива 

с площ 4 058 кв.м.

784,01 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2381/10.03.2009г.



5141/19.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.116, друг вид 

нива с площ 358 кв.м.

63,15 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2312/06.03.2009г.

5142/19.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.126, друг вид 

нива с площ 1 376 кв.м.

242,73 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2313/06.03.2009г.

5143/19.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.128, друг вид 

нива с площ 177 кв.м.

34,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2314/06.03.2009г.

5144/19.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.132, друг вид 

нива с площ 440 кв.м.

85,01 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2315/06.03.2009г.

5145/19.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.148, друг вид 

нива с площ 5 276 кв.м.

930,69 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2316/06.03.2009г.

5146/23.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.268, друг вид 

нива с площ 499  кв.м.

96,41 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2323/09.03.2009г.

5147/23.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.270, друг вид 

нива с площ 3 045 кв.м.

537,14 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2324/09.03.2009г.

5148/23.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.271, друг вид 

нива с площ 4 708 кв.м.

830,49 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2325/09.03.2009г.

5149/23.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61845.18.273, друг вид 

нива с площ 7 252 кв.м.

1 279,25 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2326/09.03.2009г.

5150/23.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.292, друг вид 

нива с площ 895 кв.м.

187,95 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2327/09.03.2009г.

5151/23.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.293, друг вид 

нива с площ 692 кв.м.

122,07 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№2328/09.03.2009г.

5152/23.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.309, друг вид 

нива с площ 4 648 кв.м.

897,99 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2330/09.03.2009г.

5153/23.03.2012г.

с.Райнино, 

местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.305, друг вид 

нива с площ 2 566 кв.м.

495,75 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2329/09.03.2009г.



5155/01.06.2012г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.5.370, изоставена 

орна земя с площ 324 кв.м.

59,54 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3844/25.05.2009г.

5156/09.04.2012г.

с.Подайва 

ул."Шести 

сертември"№19

за обществено застрояване с площ 

1,592 дка.

5 955,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1895/04.02.2008г.

5157/09.04.2012г.

с.Подайва 

ул."Шести 

сертември"№19А

за обществено застрояване с площ 

1,242 дка.

4 646,30

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№1895/04.02.2008г.

5158/18.04.2012г. с.Малък Поровец

имот№ 46913.120.385, 

незаст.имот за жилищни нужди с 

обща площ 365 кв.м.
762,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5159/11.05.2012г. с.Белинци 

925/2068 ид.ч от имот№ 

03472.40.321, незаст.имот за 

жилищни нужди с обща площ 2 

068 кв.м.

1 931,40 

кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5160/01.06.2012г.

с.Подайва 

ул."Шести 

септември"№19А

за жилищно застрояване с площ 

1,242 дка.

4 646,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1895/04.02.2008г.

5162/05.06.2012г.

с.Подайва 

ул"Девети 

септември"№38

32/650 ид.ч за жилищно 

застрояване с обща площ 650 

кв.м.
181,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5163/12.06.2012г.

с.Духовец 

ул."Дунав"№1

960/1479 ид.ч от имот№ 

24150.501.602 незастр.имот за 

жилищни нужди с площ 1 479 

кв.м. 3 088,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1410/16.03.2004г.

5164/10.07.2012г.

с.Белинци, 

местност "Ясак 

край село"

имот№ 03472.10.66, нева с площ 

29 713 кв.м.

5 459,76 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5167/20.07.2012г.

с.Конево ул. 

"Шести 

септември" №14

160/1170 ид.ч за жилищни нужди 

с обща площ 1 170 кв.м.

334,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5170/24.07.2012г.

с.Свещари ул. 

"Шипка" 

имот№ 65650.35.374, ниско 

застрояване с площ  1 440 кв.м.

3 283,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 520/06.08.2002г.

5173/01.08.2012г.

с.Свещари ул. 

"Ивайло"

имот№ 65650.35.125, незаст.имот 

за жилищни нужди с площ 3 296 

кв.м.
6 882,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 531/15.08.2002г.и  

АОС№ 1530/08.02.2006г.

5179/02.10.2012г.

с.Драгомъж, 

местност "До 

село север" 

имот№ 018439, нива с площ на 

имота 1,890 кв.м.

319,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



5180/02.10.2012г.

с.Драгомъж, 

местност "До 

село север" 

имот№ 018440, нива с площ 3,600 

кв.м.

608,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5181/02.10.2012г.

с.Драгомъж, 

местност "До 

село север" 

имот№ 018435, ниво с площ 

16,314 кв.м.

2 757,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5182/02.10.2012г.

с.Драгомъж, 

местност "До 

село север" 

имот№ 018444, нива с площ 7,978 

кв.м.

1 348,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5183/08.10.2012г.

с.Тодорово, 

местност 

"Армутлук"

имот№ 029006, нива с площ 

18,981 кв.м.

2 929.70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2946/31.03.2009г.

5185/12.11.2012г.

с.Китанчево 

ул.Хан Аспарух" 

№19

имот№ 37010.90.87, ниско 

застрояване с площ 1 048 кв.м.

3 528,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 304/11.06.2002г.

5186/12.11.2012г.

с.Китанчево ул. 

"Ален мак" №4

имот№ 37010.90.403, ниско 

застрояване с площ 2 073 кв.м.

7 621,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 296/10.06.2002г.

5189/15.11.2012г.

с.Свещари ул. 

"Демокрация"

имот№ 65650.35.273, за 

административна сграда, комп.с 

площ 3 738 кв.м.
13 033,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 526/14.08.2002г.и 

№ 1528/27.01.2006г.

5190/20.11.2012г.

гр.Исперих, 

местност "Коджа 

къшла"

имот№ 008011, лозе с площ 0,442 

дка.

142,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4995/15.12.2011г..

5191/11.12.2012г.

гр.Исперих- 

промишлена зона

имот№ 32874.201.270, за друг вид 

произ.складов обект с площ 73 

611 кв.м.
409 093,10 

лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 5032/27.12.2011г.   

Нов АОС№ 5561/04.07.2013г.

5192/20.12.2012г. с.Йонково

имот№ 000121, "Друга територия 

на горското стопонство" с площ 

0,713
240,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1257/31.07.2003г.

5193/17.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност 

"План.ном.92"

имот№ 15953.8.13, друг вид нива 

с площ 902 кв.м.

152,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2082/29.01.2009г.

5194/17.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност 

"План.н.298 

кв.22"

имот№ 15953.8.11, друг вид нива 

с площ 931 кв.м.

143,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 2081/29.01.2009г.

5195/17.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност "План.Н 

89"

имот№ 15953.7.6, друг вид нива с 

площ 913 кв.м.

154,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2080/29.01.2009г.



5196/17.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност "План.Н 

89"

имот№ 15953.7.5, друг вид нива с 

площ 267 кв.м.

45,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2079/29.01.2009г.

5197/17.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност "План.Н 

115"

имот№ 15953.2.7, друг вид нива с 

площ 1675 кв.м.

258,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2073/29.01.2009г.

5198/17.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност "План.Н 

89"

имот№ 15953.3.9, друг вид нива с 

площ 126 кв.м.

21,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2074/29.01.2009г.

5199/17.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност 

"План.ном.92"

имот№ 15953.3.13, друг вид нива 

с площ 407 кв.м.

68,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2075/29.01.2009г.

5200/17.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност 

"План.Н.105"

имот№ 15953.1.1, друг вид нива с 

площ 1 410 кв.м.

217,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2072/28.01.2009г.

5201/17.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност 

"План.Н.80 кв.3 П-

15"

имот№ 15953.5.3,друг вид нива с 

площ 584 кв.м.

98,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 2076/29.01.2009г.

5202/17.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност 

"План.Н.80 кв.3 П-

15"

имот№ 15953/5.4, друг вид нива с 

площ 88 кв.м.

14,90 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 2077/29.01.2009г.

5203/21.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност 

"ПЛ.Н.270 КВ.37 

П-13"

имот№ 15953.10.6,друг вид нива с 

площ 941 кв.м.

159,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 2083/29.01.2009г.

5204/21.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност 

"ПЛ.Н.270 КВ.37 

П-13"

имот№ 15953.10.7, друг вид нива 

с площ 2089 кв.м.

353,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 2084/29.01.2009г.

5205/21.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност 

"ПЛ.Н.270 КВ.37 

П-13"

имот№ 15953.10.8, друг вид нива 

с площ 1598 кв.м.

270,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 2085/29.01.2009г.

5206/21.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност 

"ПЛ.Н.270 КВ.37 

П-13"

имот№ 15953.10.14, друг вид нива 

с площ 9542 кв.м.

1613,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 2086/29.01.2009г.



5207/21.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност 

"ПЛ.Х352 КВ.34"

имот№ 15953.51.2, друг вид нива 

с площ 9001 кв.м.

1521,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 2087/29.01.2009г.

5208/21.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност "КВ.20 

П.VІІ-351"

имот№ 15953.51.7, друг вид нива 

с площ 9522 кв.м.

1609,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2089/29.01.2009г.

5209/21.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност "Дюз 

Гьолджук"

имот№ 15953.26.32, изоставено 

трайно насаждение с площ 7009 

кв.м.
1324,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2107/03.02.2009г.

5211/21.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност "Къврън 

гьол"

имот№ 15953.55.22, деградирала 

орна земя с площ 35478 кв.м.

5997,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2109/03.02.2009г.

5212/21.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност 

"Пюслемето"

имот№ 15953.41.8, ливада с площ 

4553 кв.м.

468,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2110/03.02.2009г.

5213/21.01.2013г.

с.Голям Поровец, 

местност "Курт 

дюня"

имот№ 15953.23.32, изоставена 

орна земя с площ 5000 кв.м.

425,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2064/03.02.2009г.

5214/08.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№ 37010.62.5, нива с площ 

1000 кв.м.

169,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№3103/06.04.2009г.

5227/08.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№ 37010.61.12, нива с площ 1 

085 кв.м.

199,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3097/06.04.2009г.

5228/08.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№ 37010.61.1,нива с площ 1 

059 кв.м.

179,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3096/06.04.2009г.

5229/08.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№ 37010.49.2, нива с площ 1 

150 кв.м.

194,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
АОС№ 3094/06.04.2009г.

5230/08.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№ 37010.49.10, нива с площ 3 

100 кв.м.

524,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3093/06.04.2009г.

5231/08.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност 

"Кладенците"

имот№ 37010.11.16, нива с площ 

494 кв.м.

83,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3089/06.04.2009г.

5232/08.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№37010.46.14, нива с площ 3 

452 кв.м.

634,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3082/06.04.2009г.



5233/08.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№ 37010.66.7, нива с площ 

530 кв.м.

70,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3106/06.04.2009г.

5234/08.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№ 37010.66.12,нива с площ 2 

359 кв.м.

312,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
нов АОС№ 5724/09.04.2014г.     

№ 5725/09.04.2014г.

5235/08.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност "Саръ 

чалъ"

имот№ 37010.54.6, нива с площ 

9995 кв.м.

1 931,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3086/06.04.2009г.

5236/08.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№ 37010.46.7, нива с площ 

919 кв.м.

182,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3085/06.04.2009г.

5237/08.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№ 37010.49.8,нива с площ 1 

167 кв.м.

197,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3095/06.04.2009г.

5238/08.02.2013г.

с.Подайва 

ул."Девети 

септемри"№42

за обществено застрояване с площ  

6,240 кв.м.

66 053,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 811/01.10.2002г.

5239/08.02.2013г.

с.Малко Йонково 

ул."Мусала" №28

за жилищно застрояване с площ 

800 кв.м.

2 992,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 913/13.01.2003г.

5240/08/02.2013г.

с.Подайва 

ул."Дунав"№44

за жилищно застрояване с площ 

1,187 дка.

4440,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 640/18.09.2002г.

5241/08.02.2013г.

гр.Исперих 

ул."Борис Савов" 

№19

застр.поземлен имот ХV-

1228,дворно място с площ 940,18 

кв.м.
7034,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№1579/06.07.2006г.

5242/11.02.2013г.

с.Делчево 

ул."Ахелой"№2

дворно място с площ 700 кв.м.

1461,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 238/20.05.2002г.

5243/11.02.2013г.

с.Белинци, ул. 

"Яне Сандански"

имот№ 03472.40.217, 

незастр.имот за жилищни нужди с 

площ 1 578 кв.м.
3 294,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 259/18.07.2000г.    

АОС№ 109/28.03.2002г.и АОС№ 

4530/10.02.2010г.

5244/11.02.2013г.

с.Белинци, 

ул."Ком"

имот№ 03472.40.103, 

незастр.имот за жилищни нужди с 

площ 1 016 кв.м.
2121,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 132/03.04.2002г.    

АОС№ 4550/16.02.2010г.

5245/11.02.2013г.

с.Белинци, 

ул."Оборище"

имот№ 03472.40.17, незастр.имот 

за жилищни нужди с площ 1 478 

кв.м.
3 086,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 133/03.04.2002г.    

АОС№ 4551/16.02.2010г.



5246/12.02.2013г.

с.Белинци, ул. 

"Витоша"

имот№ 03472.40.252, 

незастр.имот за жилищни нужди с 

площ 4 316 кв.м.
9011,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4558/19.02.2010г.

5247/12.02.2013г.

с.Голям Поровец, 

ул."Здравец"

имот№ 15953.65.487, 

незастр.имот за жилищни нужди с 

площ 853 кв.м.
1 781,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 834/10.11.2002г.и 

АОС№ 4499/21.12.2009г.

5248/12.02.2013г.

с.Голям Поровец, 

ул."Здравец"

имот№ 15953.65.488, незастр. 

Имот за жилищни нужди с площ 

853 кв.м.
1 781,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 835/10.11.2002г.и 

АОС№ 4500/21.12.2009г.

5249/12.02.2013г.

с.Голям Поровец, 

ул."Драва"№5

имот№ 15953.65.132, 

незастр.имот за жилищни нужди с 

площ 968 кв.м.
2021,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 847/11.11.2002г.и 

АОС№ 4599/20.07.2010г.

5250/12.02.2013г.

с.Голям Поровец, 

ул."Драва"

имот№ 15953.65.7, незастр.имот 

за жилищни нужди с площ 915 

кв.м.
1910,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 848/11.11.2002г.и 

АОС№ 4677/16.08.2010г.

5251/12.02.2013г.

с.Китанчево, 

ул."Добруджа"

имот№ 37010.90.545, ниско 

застр.с площ 1 552 кв.м.

5 806,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
.предх.АОС№ 286/10.06.2002г.и 

АОС№ 4703/08.11.2010г.

5252/12.02.2013г.

с.Китанчево, 

ул."Добруджа"

имот№ 37010.90.546, ниско 

застр.с площ 1 674 кв.м.

6 262,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 287/10.06.200г.и   

АОС№ 4704/08.11.2010г.

5253/12.02.2013г.

с.Китанчево, 

ул."Ален мак" №8

имот№ 37010.90.407, ниско 

застр.с площ 1 637 кв.м.

6 124,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4712/19.11.2010г.

5254/12.02.2013г.

с.Китанчево, 

ул."Йордан 

Йовков" №40

имот№ 37010.90.218, ниско 

застр.с площ 1 548 кв.м.

5791,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 306/11.06.2002г.и 

№ 4719/19.11.2010г.

5255/12.02.2013г.

с.Китанчево, 

ул."Мургаш"

имот№ 37010.90.191, ниско 

застр.с площ 986 кв.м.

3 688,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 313/14.06.2002г.и 

АОС№ 4724/22.11.2010г.

5256/15.02.2013г.

с.Белинци, 

ул."Витоша"

имот№ 03472.40.316, 

незастр.имот за жилищни нужди с 

площ 978 кв.м.
2 042,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 137/03.04.2002г.и 

АОС№ 4553/16.02.2010г.

5257/15.02.2013г.

с.Голям Поровец, 

ул."Драва"

имот№ 15953.65.2, незастр.имот 

за жилищни нужди с площ 857 

кв.м.
1 789,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 849/11.11.2002г.и  

АОС№ 4692/29.09.2010г.

5258/15.02.2013г.

с.Китанчево, 

ул."Мургаш"

имот№ 37010.90.190, ниско 

застрояване с площ 1 346 кв.м.

5035,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 313/14.06.2002г.и 

АОС№ 4723/22.11.2010г.



5261/18.02.2013г.

гр.Исперих, 

ул."Александър 

Стамболийски"

за други цели с площ 159 кв.м.

11 530,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 294/01.10.2001г.и 

№ 311/13.06.2001г.

5268/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност "Зад 

казана"

имот№ 017005, нива с площ 

27,105 дка.

4781,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2224/24.02.2009г.

5269/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност "Ясак"

имот№ 019089, нива с площ 2,490 

дка.

420,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5270/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност "Ясак"

имот№ 019087, нива с площ 1,286 

дка.

217,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2227/24.02.2009г.

5271/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност "Ясак"

имот№ 019146, нива с площ 1,422 

дка.

240,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2228/24.02.2009г.

5272/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност "Ясак"

имот№ 019147, нива с площ 5,706 

дка.

964,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2229/24.02.2009г.

5273/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност "Ясак"

имот№ 020029, нива с площ 

10,619 дка.

1 759,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2231/24.02.2009г.

5274/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност "Ясак"

имот№ 020047, нива с площ 0,114 

дка.

19,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2232/24.02.2009г.

5275/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност "Ясак"

имот№ 020050, нива с площ 0,790 

дка.

133,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2233/24.02.2009г.

5276/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност 

"Таушанлък" 

имот№ 00077, нива с площ 3,712 

дка.

627,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2236/24.02.2009г.

5277/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност " Алтън 

баш" 

имот№ 000078, нива с площ 1,947 

дка.

257,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2237/24.02.2009г.

5278/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност 

"Воденичарски 

път"

имот№ 000094, нива с площ 1,513 

дка.

211,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4303/19.08.2009г.

5279/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност 

"Армутлук"

имот№ 000018, изоставени трайни 

насаждения с площ 2,590 дка.

734,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2218/24.02.2009г.



5280/18.02.2013г.

с.Бърдоква, 

местност "Ясак"

имот№ 020023, нива с площ 2,001 

дка.

308,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2230/24.02.2009г.

5282/18.02.2013г. с.Малък Поровец

имот№ 46913.120.498, ниско 

застрояване с площ 1 724 кв.м.

3 599,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5286/20.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.5.9, изоставена орна 

земя с площ 222 кв.м.

37,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2117/05.02.2009г.

5287/20.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

изток"

имот№ 46913.7.88, изоставена 

орна земя с площ 1972 кв.м.

304,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2135/09.02.2009г.

5288/20.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.99, изоставена 

орна земя с площ 2561 кв.м.

346,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2142/09.02.2009г.

5289/20.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.97, изоставена 

орна земя с площ 1700 кв.м.

230,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2141/09.02.2009г.

5290/20.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.94, изоставена 

орна земя с площ 2626 кв.м.

355,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2140/09.02.2009г.

5291/20.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.93, изоставена 

орна земя с площ 2124 кв.м.

287,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2139/09.02.2009г.

5292/20.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.90, изоставена 

орна земя с площ 1546 кв.м.

209,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2137/09.02.2009г.

5293/20.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.89, изоставена 

орна земя с площ 2059 кв.м.

278,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2136/09.02.2009г.

5294/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.87, изоставена 

орна земя с площ 2170 кв.м.

334,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2134/09.02.2009г.

5295/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.92, изоставена 

орна земя с площ 2019 кв.м.

273,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2138/09.02.2009г.

5296/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.86, изоставена 

орна земя с площ 1 719 кв.м.

232,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2132/09.02.2009г.



5297/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.85, изоставена 

орна земя с площ 4 270 кв.м.

688,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2133/09.02.2009г.

5298/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.107, изосатвена 

орна земя с площ 1 050 кв.м.

155,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2147/09.02.2009г.

5299/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.106, изоставена 

орна земя с площ 1 469 кв.м.

217,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2146/09.02.2009г.

5300/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.104, изоставена 

орна земя с площ 2 995 кв.м.

405,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2144/09.02.2009г.

5301/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.100, изоставена 

орна земя с площ 2 830 кв.м.

419,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2143/09.02.2009г.

5302/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.967, изоставена 

орна земя с площ 499 кв.м.

84,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2130/05.02.2009г.

5303/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.937, изоставена 

орна земя с площ 506 кв.м.

68,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2127/05.02.2009г.

5304/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.962, изоставена 

орна земя с площ 282 кв.м.

51,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2129/05.02.2009г.

5305/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.940, изосавена 

орна земя с площ 1 920 кв.м.

260,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2128/05.02.2009г.

5306/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.932, изоставена 

орна земя с площ 

236,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2126/05.02.2009г.

5307/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.925, изоставена 

орна земя с площ 2 328 кв.м.

375,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2125/05.02.2009г.

5308/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.912, изоставена 

орна земя с площ 295 кв.м.

47,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2124/05.02.2009г.

5309/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.910, изосавена 

орна земя с площ 2 037 кв.м.

275,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2123/05.02.2009г.



5310/21.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.907, изоставена 

орна земя с площ 1 448 кв.м.

233,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2122/05.02.2009г.

5311/22.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.906, изоставена 

орна земя с площ 107 кв.м.

14,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2121/05.02.2009г.

5312/22.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.840, изоставена 

орна земя с площ 1 726 кв.м.

256,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2119/05.02.2009г.

5313/22.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.836, изоставена 

орна земя с площ 1 723 кв.м.

277,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2118/05.02.2009г.

5314/22.02.2013г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№ 37010.61.4, нива с площ 5 

791 кв.м.

1149,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3099/06.04.2009г.

5315/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.165, изоставена 

орна земя с площ 1 840 кв.м.

284,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3817/20.05.2009г.

5316/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.53, изоставена 

орна земя с площ 2 039 кв.м.

276,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5317/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.34, изоставена 

орна земя с площ 1 481 кв.м.

228,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5318/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.82, друг вид нива 

с площ 1 106 кв.м.

203,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3920/08.06.2009г.

5319/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.987, изоставена 

орна земя с площ 1 328 кв.м.

179,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2131/09.02.2009г.

5320/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.5.364, изоставена 

орна земя с площ 395 кв.м.

61,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3843/25.05.2009г.

5321/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Азман 

кулак"

имот№ 46913.93.6, друг вид нива 

с площ 3 985 кв.м.

703,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3759/13.05.2009г.

5322/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.52, изоставена 

орна земя с площ 1 164 кв.м.

157,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3812/20.05.2009г.



5323/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.41, изоставена 

орна земя с площ 3 501 кв.м.

540,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3803/20.05.2009г.

5324/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.163, изоставена 

орна земя с площ 139 кв.м.

23,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3815/20.05.2009г.

5325/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.162, изоставена 

орна земя с площ 348 кв.м.

58,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3774/14.05.2009г.

5326/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.5.373, изоставена 

орна земя с площ 2128 кв.м.

328,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3846/25.05.2009г.

5327/26.02.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.5.372, изоставена 

орна земя с площ 753 кв.м.

116,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3845/25.05.2009г.

5328/26.02.2013г.

с.Белинци, 

местност "Ясак 

край село"

имот№ 03472.10.307, нива  с площ 

6 680 кв.м.

1 178,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4238/11.09.2012г.

5329/26.02.2013г.

с.Белинци, 

местност "Ясак 

край село"

имот№ 03472.10.308, нива с площ 

4 166 кв.м.

734,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4238/11.09.2012г.

5335/27.02.2013г.

с.Свещари, 

ул."Христо 

Ботев"№19

имот№ 65650.35.235, незаст.имот 

за жилищни нужди с площ 1 103 

кв.м.
2 303,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5336/27.02.2013г.

с.Вазово, 

ул."Чумерна"

имот№ 10015.111.135, 

незастр.имот за жилищни нужди с 

площ 1 186 кв.м.
4 436,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 5/10.09.1999г.  

№263/21.05.2002г.и 

№4674/16.08.2010г.

5337/27.02.2013г. гр.Исперих

имот№ 32874.201.267, за друг вид 

произ.складов обект с площ 6 291 

кв.м.
32 018,00лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5338/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.3, нива с площ 10 

153 кв.м.

1 961,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3626/28.04.2009г.

5339/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност "Кючюк 

авулар"

имот№ 10015.20.112, нива с площ 

3 040 кв.м.

332,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4190/22.07.2009г.

5340/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.82, нива с площ 1 

264 кв.м.

265,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3651/22.07.2009г.



5341/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.83, нива с площ 1 

149 кв.м.

241,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3652/28.04.2009г.

5342/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.74, нива с площ 2 

571 кв.м.

583,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3650/28.04.2009г.

5343/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.51, нива с площ 1 

484 кв.м.

150,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3647/28.04.2009г.

5344/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.53, нива с площ 

854 кв.м.

86,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3648/28.04.2009г.

5345/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.54, нива с площ 

933 кв.м.

94,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3649/28.04.2009г.

5346/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.50, нива с площ 1 

671 кв.м.

169,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3646/28.04.2009г.

5347/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.49, нива с площ 

919 кв.м.

93,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3645/28.04.2009г.

5348/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.47, нива с площ 

329 кв.м.

36,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3643/28.04.2009г.

5349/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.48, нива с площ 

1146 кв.м.

125,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3644/28.04.2009г.

5350/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.42, нива с площ 

598 кв.м.

60,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3641/28.04.2009г.

5351/28.02.2013г.

гр.Исперих, 

ул."Ахинора" 

№39

за специални нужди с площ 56 659 

кв.м. 907 393,10 

лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№79/23.11.1998г.; 

№69/18.03.2002г.и 

№1559/07.06.2006г.

5352/28.02.2013г.

гр.Исперих, 

ул."Ахинора" 

№39

за аптека с площ 1 656 кв.м.

14550,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№79/23.11.1998г.; 

№69/18.03.2002г.и 

№1559/07.06.2006г.

5353/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.40, нива с площ 

305 кв.м.

33,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3640/28.04.2009г.



5354/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.29, нива с площ 1 

578 кв.м.

357, 90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3638/28.04.2009г.

5355/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.23, нива с площ 

13 893 кв.м.

2 684,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3633/28.04.2009г.

5356/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.24, нива 

1 126,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3634/28.04.2009г.

5357/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.25, нива с площ 

200 кв.м.

45,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3635/28.04.2009г.

5358/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.26, нива с площ 

2792 кв.м.

539,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3636/28.04.2009г.

5359/28.02.2013г.

с.Тодорово, 

местност "    

Мехмедгьолджук

"

имот№ 020010, нива с площ 

53,767 дка.

8 298,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5360/28.02.2013г.

с.Тодорово, 

местност "Алтън 

блок"

имот№ 003038, нива с площ 2,695 

дка.

316,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5361/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.27, нива с площ 1 

980 кв.м.

449,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3637/28.04.2009г.

5362/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.19, нива с площ 2 

510 кв.м.

484,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3632/28.04.2009г.

5363/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.18, нива с площ 1 

340 кв.м.

258,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3631/28.04.2009г.

5364/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.37, нива с площ 1 

269 кв.м.

128,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3627/28.04.2009г.

5365/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.2, нива с площ 5 

007 кв.м.

967,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3625/28.04.2009г.

5366/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.1, нива с площ 2 

418 кв.м.

467,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3624/28.02.2009г.



5367/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.96, лозе с площ 

1220 кв.м.

429,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3620/27.04.2009г.

5368/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.94, лозе с площ 

610 кв.м.

214,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3619/27.04.2009г.

5369/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.9, лозе с площ 

528 кв.м.

185,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3601/27.04.2009г.

5370/28.02.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.82, лозе с площ 

1830 кв.м.

644,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3618/27.04.2009г.

5371/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.76, лозе с площ 2 

440 кв.м.

858,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3617/27.04.2009г.

5372/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.68, лозе с площ 1 

220 кв.м.

429,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3616/27.04.2009г.

5373/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.63, лозе с площ 

610 кв.м.

214,70 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3615/27.04.2009г.

5374/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.59, лозе с площ 

529 кв.м.

186,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3614/27.04.2009г.

5375/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.56, лозе с площ 

528 кв.м.

185,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3613/27.04.2009г.

5376/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.2.38, нива с площ 4 

491 кв.м.

867,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4167/21.07.2009г.

5377/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.85, нива с площ 7 

080 кв.м.

1486,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3653/28.04.2009г.

5378/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015/20.90, нива с площ 4 

283 кв.м.

899,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3657/28.04.2009г.

5379/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.89, нива с площ 

1261 кв.м.

264,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3656/28.04.2009г.



5380/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.88, нива с площ 

1246 кв.м.

240,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3655/28.04.2009г.

5381/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.87, нива с площ 3 

177 кв.м.

613,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3654/28.04.2009г.

5382/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.14.59,нива с площ 

6011 кв.м.

1262,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4189/22.07.2009г.

5383/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.11, лозе с площ 

528 кв.м.

185,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3602/27.04.2009г.

5384/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.47, лозе с площ 1 

057 кв.м.

372,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3612/27.04.2009г.

5385/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.45, лозе с площ 

528 кв.м.

185,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3611/27.04.2009г.

5386/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.38, лозе с площ 

528 кв.м.

185,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3609/27.04.2009г.

5387/06.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.41, лозе с площ 1 

585 кв.м.

557,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3610/27.04.2009г.

5388/11.03.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Есенлер"

имот№ 053028, нива с площ 9,112 

дка.

1674,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1252/28.07.2003г.

5389/11.03.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Есенлер"

имот№ 053027, нива с площ 3,881 

дка.

770,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5390/11.03.2013г.

с.Тодорово, 

местност "Ара 

Екинлик"

имот№ 009002, лозе с площ 

17,028 кв.м.

4 827,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2943/30.03.2009г.

5391/11.03.2013г.

с.Тодорово, 

местност "Омур"

имот№ 110008, нива с площ 6,600 

кв.м.

1 018,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2980/31.03.2009г.

5392/11.03.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Шараман"

имот№ 010320, нива с площ 2,370 

кв.м.

400,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3235/13.04.2009г.



5393/11.03.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Мезар 

къшла"

имот№ 149369, нива с площ 3,402 

кв.м.

675,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3288/15.04.2009г.

5394/11.03.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Мезар 

къшла"

имот№ 149375,нива с площ 3,476 

дка.

638,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3945/01.06.2009г.

5395/11.03.2013г.

с.Драгомъж, 

местност "До 

село запад"

имот№ 012384, нива с площ 2,725 

дка.

460,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2806/23.03.2009г.

5396/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.36, лозе с площ 

529 кв.м.

186,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3608/27.04.2009г.

5397/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.33, лозе с площ 

1056 кв.м.

371,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3607/27.04.2009г.

5398/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.26, лозе с площ 

1056 кв.м.

371,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3606/27.04.2009г.

5399/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.23, лозе с площ 

528 кв.м.

185,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3605/27.04.2009г.

5400/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.22, лозе с площ 

528 кв.м.

185,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3604/27.04.2009г.

5401/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.16, лозе с площ 1 

056 кв.м.

371,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3603/27.04.2009г.

5402/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.2, лозе с площ 

528 кв.м.

185,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3600/27.04.2009г.

5403/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.109, лозе с площ 

429,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3622/27.04.2009г.

5404/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност "Ени 

Кьоклюк"

имот№ 10015.16.100, лозе с площ 

1220 кв.м.

429,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3621/27.04.2009г.

5405/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.11.54, нива с площ 

2283 кв.м.

517,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4160/21.07.2009г.



5406/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.11.51, нива с площ 

3544 кв.м.

803,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4159/21.07.2009г.

5407/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.11.50, нива с площ 

1228 кв.м.

237,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4158/21.07.2009г.

5408/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.11.49, нива с площ 

2387 кв.м.

541,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4157/21.07.2009г.

5409/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.11.48, нива с площ 

2528 кв.м.

573,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4156/21.07.2009г.

5410/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.46, нива с площ 

627 кв.м.

68,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3642/28.04.2009г.

5411/15.03.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Ясаците"

имот№ 10015.20.7, нива с площ 

4009 кв.м.

774,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3639/28.04.2009г.

5412/20.03.2013г.

с.Драгомъж, 

ул."Димитър 

Полянов"№9

магазин-ресторант с площ 1,336 

дка.

2 794,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1557/07.06.2006г.

5417/28.03.2013г.

с.Лъвино, 

местност 

"Пещера"

имот№ 028071, нива с площ 

36,118 дка.

4193,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2760/24.03.2009г.

5418/28.03.2013г.

с.Лъвино, 

местност 

"Пещера"

имот№ 028072, нива с площ 

46,899 дка.

5443,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№2761/24.03.2009г.

5419/29.03.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.15, изоставена 

орна земя с площ 614 кв.м.

83,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3799/19.05.2009г.

5420/29.03.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.2, изоставена орна 

земя с площ 3175 кв.м.

430,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3848/25.05.2009г.

5421/29.03.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.22, изост.орна 

земя с площ 301 кв.м.

46,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3852/25.05.2009г.

5422/29.03.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот № 46913.6.23, изост.орна 

земя с площ 479 кв.м.

73,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3853/25.05.2009г.



5423/29.03.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.26, изост.орна 

земя с площ 310 кв.м.

47,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3855/25.05.2009г.

5424/29.03.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.25, изост.орна 

земя с площ 402 кв.м.

62,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3854/25.05.2009г.

5425/29.03.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.21, изост.орна 

земя с площ 443 кв.м.

68,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3800/19.05.2009г.

5426/29.03.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.4, изост.орна земя 

с площ 1116 кв.м.

172,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
нов АОС№ 5515/01.07.2013г.

5427/29.03.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Азман 

кулак"

имот№ 46913.94.2, друг вид нива 

с площ 637 кв.м.

112,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3760/13.05.2009г.

5428/29.03.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.1, изост.орна земя 

с площ 446 кв.м.

75,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
 нов АОС№ 5491/01.07.2013г.

5429/29.03.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.11, изост.орна 

земя с площ 1839 кв.м.

249,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
нов АОС№ 5492/01.07.2013г.

5430/29.03.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

юг"

имот№ 46913.6.961, друг вид нива 

с площ 2933 кв.м.

517,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5431/29.03.2013г.

гр.Исперих, 

ул."Васил 

Левски"

За компл.жилищно строителство с 

площ 3 545,34 кв.м.

16 656,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1734/11.12.2006г.

5438/15.05.2013г.

гр.Исперих, 

ул."Арда" №13

дворно място с площ 1189 

кв.м.;Общежитие с площ 516 кв.м. 150 110,40 

лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 121/21.04.1999г.; № 

90/25.03.2002г.;                      № 

1894/31.03.2008г.

5439/04.06.2013г.

с.Лъвино, 

местност 

"Пещера"

имот№ 028072, нива с площ 

46,889 дка.

5443,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
За поправка на акт                     № 

5418/28.03.2013г.

5440/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот № 46913.1.54, изост.орна 

земя с площ 730 кв.м.

112,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5441/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Къшла 

аркасъ"

имот№ 46913.90.4, друг вид нива 

с площ 393 кв.м.

60,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3758/13.05.2009г.



5442/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Голям 

юседжик"

имот№ 46913.86.6, Овощна 

градина с площ 6784 кв.м.

1923,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3757/13.05.2009г.

5443/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Голям 

юседжик"

имот№ 46913.86.1, Овощна 

градина с площ 3318 кв.м.

940,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3756/13.05.2009г.

5444/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Кавак 

сърт"

имот№ 46913.79.10, изост.орна 

земя с площ 1000 кв.м.

117,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3755/13.05.2009г.

5445/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност 

"Бозлука"

имот№ 46913.76.15, друг вид нива 

с площ 1125 кв.м.

132,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3754/13.05.2009г.

5446/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност 

"Узуньолу"

имот№ 46913.74.23, друг вид нива 

с площ 885 кв.м.

117,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3753/13.05.2009г.

5447/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коюн 

чаир"

имот№ 46913.73.10, друг вид нива 

с площ 1202 кв.м.

159,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3795/15.05.2009г.

5448/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коюн 

чаир"

имот№ 46913.72.11, друг вид нива 

с площ 735 кв.м.

97,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№3794/15.05.2009г.

5448/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.8, изост.орна земя 

с площ 524 кв.м.

71,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3796/19.05.2009г.

5450/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Голям 

юседжик"

имот№ 46913.67.11, друг вид нива 

с площ 590 кв.м.

69,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3793/15.05.2009г.

5451/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.7, изост.орна земя 

с площ 274 кв.м.

37,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3851/25.05.2009г.

5452/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.65, друг вид нива 

с площ 306 кв.м.

41,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3771/14.05.2009г.

5453/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.61, изост.орна 

земя с площ 1366 кв.м.

202,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3770/14.05.2009г.

5454/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.59, изост.орна 

земя с площ 69 кв.м.

9,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3769/14.05.2009г.



5455/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.57, изост.орна 

земя с площ 2221 кв.м.

300,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3814/20.05.2009г.

5456/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.54, изост.орна 

земя с площ 385 кв.м.

52,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3813/20.05.2009г.

5457/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.51, изост.орна 

земя с площ 546/кв.м.

88,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3811/20.05.2009г.

5458/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Сарпа"

имот№ 46913.88.2, изост.трайно 

насаждение с площ 10938 кв.м.

3100,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3856/26.05.2009г.

5459/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.50, изост.орна 

земя с площ 1924 кв.м.

260,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3810/19.05.2009г.

5460/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.5, изост.орна земя 

с площ 224 кв.м.

34,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3850/25.05.2009г.

5461/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.49, изост.орна 

земя с площ 779 кв.м.

115,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3809/19.05.2009г.

5462/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.19, изост.орна 

земя с площ 1891 кв.м.

291,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3748/13.05.2009г.

5463/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.20, изост.орна 

земя с площ 983 кв.м.

151,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3749/13.05.2009г.

5464/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.23, изост.орна 

земя с площ 1693 кв.м.

261,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3751/13.05.2009г.

5465/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.5, изост.орна земя 

с площ 1576 кв.м.

243,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№3738/13.05.2009г.

5466/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.7, изост.орна земя 

с площ 686 кв.м.

105,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3740/13.05.2009г.



5467/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.8, изост.орна земя 

с площ 481 кв.м.

74,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3741/13.05.2009г.

5468/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.9, изост.орна земя 

с площ 376 кв.м.

58,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3742/13.05.2009г.

5469/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

запад" 

имот№ 46913.3.779, друг вид нива 

с площ 332 кв.м.

61,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3832/22.05.2009г.

5470/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

запад" 

имот№ 46913.3.778, друг вид нива 

с площ 196 кв.м.

33,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3831/22.05.2009г.

5471/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Голям 

юседжик"

имот№ 46913.40.9, друг вид нива 

с площ 800 кв.м.

94,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3782/14.05.2009г.

5472/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.6, лозе с площ 

1788 кв.м.

506,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3739/13.05.2009г.

5473/13.06.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.21, лозе с площ 

700 кв.м.

198,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3750/13.05.2009г.

5475/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.4.329,друг вид нива 

с площ 11077 кв.м.

1709,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3833/22.05.2009г.

5476/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.4.341, друг вид нива 

с площ 136 кв.м.

23,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3837/22.05.2009г.

5477/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.4.342, друг вид нива 

с площ 6647 кв.м.

1123,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3838/22.05.2009г.

5478/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.4.343, друг вид нива 

с площ 2628 кв.м.

444,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3839/22.05.2009г.

5479/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.4.344, друг вид нива 

с площ 2523 кв.м.

426,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3840/22.05.2009г.



5480/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Малък 

юседжик"

имот№ 46913.44.6, друг вид нива 

с площ 1963 кв.м.

230,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3783/14.05.2009г.

5481/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност 

"Даулиите"

имот№ 46913.47.15, друг вид нива 

с площ 4569 кв.м.

537,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3784/14.05.2009г.

5482/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.4.929, друг вид нива 

с площ 11371 кв.м.

1922,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3842/25.05.2009г.

5483/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ески 

къшла"

имот№ 46913.49.33, друг вид нива 

с площ 340 кв.м.

52,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3785/14.05.2009г.

5484/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Къшла 

аркасъ"

имот№ 46913.50.11, друг вид нива 

с площ 1090 кв.м.

184,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3786/14.05.2009г.

5485/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Голям 

юседжик"

имот№ 46913.53.6,друг вид нива с 

площ 1145 кв.м.

176,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3787/14.05.2009г.

5486/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.4.346, изост.орна 

земя с площ 2770 кв.м.

427,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3841/25.05.2009г.

5487/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Каяло 

орман"

имог№ 46913.58.10, изост.орна 

земя с площ 5760 кв.м.

677,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3790/14.05.2009г.

5488/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Каяло 

орман"

имот№ 46913.58.12, изост.орна 

земя с площ 2768 кв.м.

325,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3791/15.05.2009г.

5489/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Каяло 

орман"

имот№ 46913.58.5, изост.орна 

земя с площ 720,40 лв.

720,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3788/14.05.2009г.

5490/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Каяло 

орман"

имот№ 46913.58.9, изост.орна 

земя с площ 5107 кв.м.

600,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3789/14.05.2009г.

5491/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.1, изост.орна земя 

с площ 446 кв.м.

75,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3847/25.05.2009г.

5492/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.11, изост.орна 

земя с площ 1839 кв.м.

249,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№3797/19.05.2009г.



5493/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност " Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.15, изоставена 

орна земя с площ 614 кв.м.

83,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
дублира се с АКТ№ 

5419/29.03.2013г.

5494/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност " Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.12, изост.орна 

земя с площ 671 кв.м.

90,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3798/19.05.2009г.

5495/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност               

" Юседжик"

имот№ 46913.2.6, изост.орна земя 

с площ 1884 кв.м.

290,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3736/12.05.2009г.

5496/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност " Бурун 

авлу" 

имот№ 46913.20.9, друг вид нива 

с площ 444 кв.м.

58,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3777/14.05.2009г.

5497/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност " Бурун 

авлу" 

имот№ 46913.21.17, друг вид нива 

с площ 3151 кв.м.

463,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3778/14.05.2009г.

5498/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност 

"Западен 

черкезлик"

имот№ 46913.29.19, друг вид нива 

с площ 1489 кв.м.

175,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3779/14.05.2009г.

5499/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност 

"Западен 

черкезлик"

имот№ 46913.31.25, друг вид нива 

с площ 1000 кв.м.

154,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3780/14.05.2009г.

5500/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

запад" 

имот№ 46913.3.285, друг вид нива 

с площ 355 кв.м.

60,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3829/22.05.2009г.

5501/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

запад" 

имот№ 46913.3.3,друг вид нива с 

площ 3075 кв.м.

519,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3768/14.05.2009г.

5502/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

запад" 

имот№ 46913.3.777, друг вид нива 

с площ 807 кв.м.

136,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3830/22.05.2009г.

5503/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

запад" 

имот№ 46913.3.284, друг вид нива 

с площ 355 кв.м.

60,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3828/22.05.2009г.

5504/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност " Каяло 

орман" 

имот№ 46913.101.1, друг вид нива 

с площ 1496 кв.м.

175,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3761/13.05.2009г.



5505/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност " Каяло 

орман" 

имот№ 46913.101.2, друг вид нива 

с площ 460 кв.м.

54,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3762/13.05.2009г.

5506/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "

имот№ 46913.108.6, друг вид нива 

с площ 88 кв.м.

13,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3764/13.05.2009г.

5507/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност 

"Лъката"

имот№ 46913.112.9, друг вид нива 

с площ 290 кв.м.

39,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3765/13.05.2009г.

5508/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност 

"Лъката"

имот№ 46913.103.9, изост.орна 

земя с площ 4318 кв.м.

172,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3763/13.05.2013г.

5509/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.25, изост.орна 

земя с площ 983 кв.м.

151,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3752/13.05.2009г.

5510/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Малък 

юседжик"

имот№ 46913.34.2, изост.орна 

земя с площ 1933 кв.м.

227,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3781/14.05.2009г.

5511/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Малък 

юседжик"

имот№ 46913.1.14, изост.орна 

земя с площ 774 кв.м.

119,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3744/13.05.2009г.

5512/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.17, изост.орна 

земя с площ 1251 кв.м.

193,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3746/13.05.2009г.

5513/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.18, изост.орна 

земя с площ 2185 кв.м.

337,30 кв.м.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3747/13.05.2009г.

5514/ 01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.38, изост.орна 

земя с площ 1573 кв.м.

213,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3801/19.05.2009г.

5515/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.4, изост.орна земя 

с площ 1116 кв.м.

172,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3849/25.05.2009г.

5516/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.40, изост.орна 

земя с площ 2784 кв.м.

413,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3802/19.05.2009г.



5517/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.48, изост.орна 

земя с площ 869 кв.м.

128,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3808/19.05.2009г.

5518/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.26, изост.орна 

земя с площ 310 кв.м.

47,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
дублира се с АКТ№ 

5423/29.03.2013г.

5519/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.25, изост.орна 

земя с площ 402 кв.м.

62,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
  Дублира се с АКТ№ 

5424/29.03.2013г.

5520/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.23, изост.орна 

земя с площ 479 кв.м.

73,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
дублира се с АКТ№ 

5422/29.03.2013г.

5521/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.22, изост.орна 

земя с площ 301 кв.м.

46,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
дублира се с АКТ№ 

5421/29.03.2013г.

5522/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.21, изост.орна 

земя с площ 443 кв.м.

68,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
дублира се с АКТ№ 

5425/29.03.2013г.

5523/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.169, изост.орна 

земя с площ 170 кв.м.

28,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3776/14.05.2009г.

5524/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.167, изост.орна 

земя с площ 98 кв.м.

16,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3775/14.05.2009г.

5525/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.166, изост.орна 

земя с площ 592 кв.м.

100,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3818/20.05.2009г.

5526/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.160, изост.орна 

земя с площ 324 кв.м.

59,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3773/14.05.2009г.

5527/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясяци 

север"

имот№ 46913.6.159, изост.орна 

земя с площ 260 кв.м.

44,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3772/14.05.2009г.

5528/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.986, изост.орна 

земя с площ 232 кв.м.

31,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2157/10.02.2009г.

5529/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.900, изост.орна 

земя с площ 489 кв.м.

66,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2155/10.02.2009г.



5530/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.58, изост.орна 

земя с площ 49 кв.м.

7,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3687/11.05.2009г.

5531/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.59, изост.орна 

земя с площ 400 кв.м.

61,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3688/11.05.2009г.

5532/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност 

"Юседжик"

имот№ 46913.2.10, изост.орна 

земя с площ 1493 кв.м.

230,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2159/10.02.2009г.

5533/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност 

"Юседжик"

имот№ 46913.2.11, изост.орна 

земя с площ 2891 кв.м.

446,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2160/10.02.2009г.

5534/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност 

"Юседжик"

имот№ 46913.2.9, изост.орна земя 

с площ 477 кв.м.

73,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2158/10.02.2009г.

5535/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

изток"

имот№ 46913.7.555, изост.орна 

земя с площ 248 кв.м.

33,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2154/10.02.2009г.

5536/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.46, изост.орна 

земя с площ 446 кв.м.

68,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3679/11.05.2009г.

5537/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.50, изост.орна 

земя с площ 669 кв.м.

103,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3680/11.05.2009г.

5538/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.51, изост.орна 

земя с площ 719 кв.м.

111,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3681/11.05.2009г.

5539/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.53, изост.орна 

земя с площ 962 кв.м.

148,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3682/11.05.2009г.

5540/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.54, изост.орна 

земя с площ 730 кв.м.

112,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3683/11.05.2009г.



5541/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.55, изост.орна 

земя с площ 654 кв.м.

100,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3684/11.05.2009г.

5542/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.56, изост.орна 

земя с площ 1160 кв.м.

179,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3685/11.05.2009г.

5543/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.57, изост.орна 

земя с площ 1367 кв.м.

211,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3686/11.05.2009г.

5544/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.40, изост.орна 

земя с площ 1095 кв.м.

169,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3675/11.05.2009г.

5545/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.42, изост.орна 

земя с площ 1869 кв.м.

288,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3676/11.05.2009г.

5546/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.44, изост.орна 

земя с площ 1365 кв.м.

210,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3677/11.05.2009г.

5547/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.45, изост.орна 

земя с площ 613 кв.м.

94,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3678/11.05.2009г.

5548/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.32, лозе с площ 34 

кв.м.

9,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3670/11.05.2009г.

5549/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.33,изост.орна земя 

с площ 968 кв.м.

149,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3671/11.05.2009г.

5550/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.35, изост.орна 

земя с площ 143 кв.м.

22,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3672/11.05.2009г.



5551/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.38, изост.орна 

земя с площ 820 кв.м.

126,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3673/11.05.2009г.

5552/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.39, изост.орна 

земя с площ 475 кв.м.

73,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3674/11.05.2009г.

5553/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.26, изост.орна 

земя с площ 1011 кв.м.

156,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3665/07.05.2009г.

5554/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.27, изост.орна 

земя с площ 735 кв.м.

113,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3666/07.05.2009г.

5555/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.28, изост.орна 

земя с площ 222 кв.м.

34,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3667/07.05.2009г.

5556/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.29, изост.орна 

земя с площ 535 кв.м.

82,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3668/11.05.2009г.

5557/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.30, изост.орна 

земя с площ 1508 кв.м.

232,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3669/11.05.2009г.

5558/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.62.22, друг вид нива 

с площ 629 кв.м.

74,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3792/15.05.2009г.

5559/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 46913.1.13, Лозе с площ 

596 кв.м.

169,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 3743/13.05.2009г.

5560/01.07.2013г.

с.Малък Поровец, 

местност 

"Юседжик"

имот№ 46913.2.8, Лозе с площ 

1093 кв.м.

309,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3737/12.05.2009г.

5561/04.07.2013г. гр.Исперих

имот№ 32874.201.277, За друг вид 

произ.складов обект с площ 26 

501 кв.м.
112 051,50 

лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 5032/27.12.2011г.  

№5191/11.12.2012г.



5562/23.07.2013г.

с.Лъвино, 

местност 

"Джинавлу"

имот№ 004355, друг 

селскостопански терен с площ 

3,303 дка.
693,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5563/23.07.2013г.

с.Вазово, 

местност 

"Къшлалък"

имот№ 10015.18.59, Пасище с 

площ 3375 кв.м.

256,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5564/23.07.2013г.

с.Вазово, 

местност "Пара 

екинлик"

имот№ 10015.20.145, Пасище с 

площ 2967 кв.м.

128,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5565/23.07.2013г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 000009, Друга селищна 

територия с площ 22,148 дка.

3418,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5566/23.07.2013г.

с.Къпиновци, 

местност " -----"

имот№ 000009, Пасище, мера с 

площ 45,416 дка.

3349,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5567/30.07.2013г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 037607, Нива с площ 8,544 

дка.

1444,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2692/19.03.2009г.

5568/30.07.2013г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 038787, Нива с площ 1,656 

дка.

279,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2696/19.03.2009г.

5569/30.07.2013г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 039628, Нива с площ 0,923 

дка.

125,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2700/19.03.2009г.

5570/30.07.2013г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 030545, Нива с площ 1 018 

дка.

151,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2660/18.03.2009г.

5571/30.07.2013г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 030548, Нива с площ 0,527 

дка.

78,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2661/18.03.2009г.

5572/30.07.2013г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 036601, Нива с площ 0,828 

дка.

140,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2685/19.03.2009г.

5573/30.07.2013г.

с.Йонково, 

местност 

"Ашламалък"

имот№ 005087, Изост.нива с площ 

7,269 дка.

1122,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2577/17.03.2009г.

5574/30.07.2013г.

с.Йонково, 

местност 

"Ашламалък"

имот№ 005090, Нива с площ 2,130 

дка.

328,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2578/17.03.2009г.



5575/30.07.2013г.

с.Йонково, 

местност 

"Ашламалък"

имот№ 005091, Нива с площ 1,348 

дка.

181,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2579/17.03.2009г.

5576/30.07.2013г.

с.Йонково, 

местност " До 

село"

имот№ 028097, Нива с площ 0,989 

дка.

152,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2624/16.03.2009г.

5577/30.07.2013г.

с.Йонково, 

местност " До 

село"

имот№ 028099, Нива с площ 0,708 

дка.

98,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2625/16.03.2009г.

5578/30.07.2013г.

с.Йонково, 

местност " До 

село"

имот№ 028100, Нива с площ 0,127 

дка.

19,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2626/16.03.2009г.

5579/31.07.2013г.

с.Печеница, 

местност 

"Айвалък"

имот№ 019010, Нива с площ 0,112 

дка.

17,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4008/23.06.2009г.

5580/31.07.2013г.

с.Печеница, 

местност 

"Кармелик"

имот№ 020012, Нива с площ 2,518 

дка.

259,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3978/15.06.2009г.

5581/31.07.2013г.

с.Печеница, 

местност 

"Караачкулак"

имот№ 023014, Нива с площ 2,696 

дка.

317,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3980/15.06.2009г.

5582/31.07.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Мезар 

къшла"

имот№ 015007, Нива с площ 8,333 

дка.

1531,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3968/02.06.2009г.

5583/31.07.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Мезар 

къшла"

имот№ 015008, Нива с площ 3,698 

дка.

679,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3969/02.06.2009г.

5584/31.07.2013г.

с.Делчево, 

местност 

"Канараалта"

имот№ 022003, Нива с площ 2,581 

дка.

398,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
отписан със заповед   

№1210/03.12.2013г.

5585/31.07.2013г.

с.Драгомъж, 

местност "До 

село север" 

имот№ 018450, нива с площ 2,901 

дка.

447,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
отписан със заповед   

№1207/03.12.2013г.

5586/31.07.2013г.

с.Драгомъж, 

местност " 

Кумлук"

имот№ 019015, Нива с площ 6,329 

дка.

976,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
отписан със заповед 

№1207/03.12.2013г.

5587/31.07.2013г.

с.Драгомъж, 

местност " 

Кумлук"

имот№ 019016, Нива с площ 2,207 

дка.

340,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
отписан със заповед 

№1207/03.12.2013г.



5588/29.08.2013г.

гр.Исперих, 

ул."Арда" №13

дворно място с площ 1189 

кв.м.;Общежитие с площ 516 кв.м. 185 690,00 

лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
за поправка на                           

№5438/15.05.2013г.

5589/03.10.2013г.

с.Малко Йонково 

ул."Мусала" №25

Читалище и кметство с площ 

2,883 дка.

15169,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№1897/19.02.2008г.

5590/03.10.2013г.

с.Подайва, ул.9-

ти септември" 

№30

Читалище с площ 5,331 дка.

43899,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 813/04.11.2002г.

5591/10.10.2013г.

с.Лъвино, 

местност 

"Инджелик"

имот№ 002003, Нива с площ 2,757 

дка.

506,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2771/24.03.2009г.

5592/11.10.2013г.

с.Лъвино, 

местност 

"Инджелик"

имот№ 002005, Нива с площ 1,597 

дка.

270,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2773/24.03.2009г.

5593/11.10.2013г.

с.Лъвино, 

местност 

"Инджелик"

имот№ 002149, Нива с площ 1,443 

дка.

244,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2775/24.03.2009г.

5594/11.10.2013г.

с.Лъвино, 

местност 

"Инджелик"

имот№ 013024, Нива с площ 4,197 

дка.

568,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2750/24.03.2009г.

5595/11.10.2013г.

с.Лъвино, 

местност 

"Арпалък"

имот№ 022029, Нива с площ 

123,990 дка.

15 994,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2756/24.03.2009г.

5596/11.10.2013г.

с.Лъвино, 

местност 

"Ормана"

имот№ 028114, Нива с площ 4,829 

дка.

639,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2763/24.03.2009г.

5597/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност "В 

селото"

имот№ 010102, Нива с площ 1,082 

дка.

183,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3220/13.04.2009г.

5598/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Мезарлък" 

имот№ 010253, Нива с площ 1,518 

дка.

256,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3230/13.04.2009г.

5599/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Мезарлък" 

имот№ 010254, Нива с площ 2,912 

дка.

492,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3231/13.04.2009г.

5600/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност "Иб 

чаир"

имот№ 028013, Нива с площ 3,001 

дка.

264,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3166/08.04.2009г.



5601/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност " 

Джибер кору"

имот№ 048016, Нива с площ 3,404 

дка.

248,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3178/09.04.2009г.

5602/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност " 

Джибер кору"

имот№ 049001, Нива с площ 4,643 

дка.

338,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3179/09.04.2009г.

5603/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Есенлер"

имот№ 061001, Нива с площ 3,004 

дка.

507,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3194/10.04.2009г.

5604/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Есенлер"

имот№ 061002, Нива с площ 

5,499дка.

929,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3195/10.04.2009г.

5605/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 080037, Нива с площ 2,639 

дка.

407,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3250/13.04.2009г.

5606/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 080038, Нива с площ 1,940 

дка.

299,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3251/13.04.2009г.

5607/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 080031, Нива с площ 3,401 

дка.

524,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3245/13.04.2009г.

5608/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 080014, Нива с площ 1,342 

дка.

227,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3240/13.04.2009г.

5609/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 130008, Нива с площ 2,175 

дка.

335,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3265/13.04.2009г.

5610/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 130012, Нива с площ 1,059 

дка.

179,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3267/13.04.2009г.

5611/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 130067, Нива с площ 2,439 

дка.

376,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3278/13.04.2009г.

5612/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 130068, Нива с площ 0,752 

дка.

116,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3279/13.04.2009г.

5613/11.10.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 130069, Нива с площ 0,698 

дка.

107,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3280/13.04.2009г.



5614/22.10.2013г.

с.Лудогорци, 

местност "Кара 

петлик"

имот№ 011062, Нива с площ 0,742 

дка.

114,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2538/09.03.2009г.

5615/22.10.2013г.

с.Къпиновци, 

местност " Чаир"

имот№ 010081, Нива с площ 0,733 

дка.

123,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2248/04.03.2009г.

5616/22.10.2013г.

с.Лудогорци, 

местност "Кара 

петлик"

имот№ 025109, Нива с площ 4,377 

дка.

579,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2531/09.03.2009г.

5617/13.11.2013г.

гр.Исперих, 

жк"Васил 

Априлов",бл.9,вх

А,ап.5

Апартамент№5 с площ 62,49 

кв.м.; избено помещение №5 с 

площ 15,88 кв.м.
6 750,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 19/31.01.2002г.

5618/13.11.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Топраклък"

имот№ 066061, Овощна градина с 

площ 5,101 дка.

1 446,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3201/10.04.2009г.

5631/19.11.2013г.

гр.Исперих, 

ул."Борис Савов" 

№19

Дворно място с площ 684 кв.м.

5 117,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1580/22.11.2013г.

5633/26.11.2013г.

с.Конево, 

местност "До 

село"

имот№ 014017, Нива с площ 5,305 

дка.

650,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2993/01.04.2009г.

5634/26.11.2013г.

с.Конево, 

местност "До 

село"

имот№ 014019, нива с площ 3,546 

дка.

434,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2994/01.04.2009г.

5635/26.11.2013г.

с.Конево, 

местност "До 

село"

имот№ 014026, Нива с площ 2,481 

дка.

304,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2996/01.04.2009г.

5636/26.11.2013г.

с.Конево, 

местност "До 

село"

имот№ 014028, Нива с площ 0,119 

дка.

16,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2997/01.04.2009г.

5637/26.11.2013г.

с.Конево, 

местност "До 

село"

имот№ 014029, Нива с площ 1,883 

дка.

230,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4304/19.08.2009г.

5638/26.11.2013г.

с.Лудогорци, 

местност "Акар 

пунар"

имот№ 004140, Нива с площ 1,707 

дка.

236,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2511/09.03.2009г.

5639/26.11.2013г.

с.Лудогорци, 

местност 

"Кютюкчи 

къшла"

имот№ 007422, Нива с площ 5,248 

дка.

887,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2465/09.03.2009г.



5640/26.11.2013г.

с.Средоселци, 

местност 

"неопределена"

имот№ 010004, Нива с площ 0,667 

дка.

112,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2287/05.03.2009г.

5641/26.11.2013г.

с.Средоселци, 

местност 

"неопределена"

имот№ 010005, Нива с площ 1,323 

дка.

2014,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2288/05.03.2009г.

5642/26.11.2013г.

с.Средоселци, 

местност 

"неопределена"

имот№ 010017, Нива с площ 3,462 

дка.

585,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2292/05.03.2009г.

5643/26.11.2013г.

с.Средоселци, 

местност 

"неопределена"

имот№ 010020, Нива с площ 2,827 

дка.

478,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2293/05.03.2009г.

5644/26.11.2013г.

с.Средоселци, 

местност 

"неопределена"

имот№ 010025, Нива с площ 0,806 

дка.

136,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2294/05.03.2009г.

5645/26.11.2013г.

с.Конево, 

местност "До 

село"

имот№ 014016, Нива с площ 5,456 

дка.

668,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2992/01.04.2009г.

5646/26.11.2013г.

с.Подайва, 

местност 

"Шараман"

имот№ 010324, Нива с площ 1,146 

дка.

193,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4419/24.09.2009г.

5650/02.12.2013г.

с.Драгомъж, 

местност "До 

село юг"

имот№ 011394, Нива с площ 4,523 

дка.

764,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2803/23.03.2009г.

5651/02.12.2013г.

с.Драгомъж, 

местност "Голям 

сарп"

имот№ 010006, Нива с площ 1,742 

дка.

268,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2795/20.03.2009г.

5652/02.12.2013г.

с.Делчево, 

местност 

"Фератпаркъшла"

имот№ 000072, Изоставена нива с 

площ 15,607 дка.

175,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2400/06.03.2009г.

5653/02.12.2013г.

с.Печеница, 

ул."Тунджа"№13

Дворно място с площ 1 548 кв.м.

3 529, 40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 368/19.06.2002г.

5654/02.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Черкезлик"

имот№ 009006, Нива с площ 0,825 

дка.

151,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3360/16.04.2009г.

5655/02.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Черкезлик"

имот№ 009007, Нива с площ 1,623 

дка.

298,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3361/16.04.2009г.



5656/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Черкезлик"

имот№ 009008, Нива с площ 0,425 

дка.

78,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3362/16.04.2009г.

5657/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Черкезлик"

имот№ 009009, Нива с площ 1,539 

дка.

283,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3363/16.04.2009г.

5658/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Черкезлик"

имот№ 009010, Нива с площ 1,597 

дка.

293,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3364/16.04.2009г.

5659/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Черкезлик"

имот№ 009011, Нива с площ 1,018 

дка.

187,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3365/16.04.2009г.

5660/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Черкезлик"

имот№ 009012, Лозе с площ 0,855 

дка.

288,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3366/16.04.2009г.

5661/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Черкезлик"

имот№ 009013, Изоставена нива с 

площ 0,263 дка.

48,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3367/16.04.2009г.

5662/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Черкезлик"

имот№ 009014, Нива с площ 0,806 

дка.

148,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3368/16.04.2009г.

5663/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Черкезлик"

имот№ 009015, Изоставена нива с 

площ 1 484 дка.

42,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3369/16.04.2009г.

5664/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Черкезлик"

имот№ 009016, Лозе с площ 0,792 

дка.

38,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3370/16.04.2009г.

5665/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Кършията"

имот№ 010010, Нива с площ 3,535 

дка.

615,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3961/02.06.2009г.

5666/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Кършията"

имот№ 010012, Нива с площ 0,473 

дка.

82,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3963/02.06.2009г.

5667/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Кършията"

имот№ 010013, Нива с площ 0,405 

дка.

70,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3964/02.06.2009г.

5668/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Пунар 

екинлик"

имот№ 154558, Нива с площ 3,432 

дка.

360,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3950/01.06.2009г.



5669/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Пунар 

екинлик"

имот№ 154560, Нива с площ 4,377 

дка.

804,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3951/01.06.2009г.

5670/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Пунар 

екинлик"

имот№ 154562, Нива с площ 5,115 

дка.

1 015,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3952/01.06.2009г.

5671/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Пунар 

екинлик"

имот№ 154567, Нива с площ 1,910 

дка.

351,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3954/02.06.2009г.

5672/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Пунар 

екинлик"

имот№ 154568, Нива с площ 2,062 

дка.

379,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3955/02.06.2009г.

5673/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Мезар 

къшла"

имот№ 149373, Нива с площ 2,371 

дка.

435,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3944/01.06.2009г.

5674/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Дере 

алан"

имот№ 007007, Нива с площ 0,309 

дка.

104,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4417/24.09.2009г.

5675/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Мезар 

къшла"

имот№ 015017, Нива с площ 9,206 

дка.

1 827,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3971/02.06.2009г.

5676/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Мезар 

къшла"

имот№ 149381, Нива с площ 1,990 

дка.

346,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3947/01.06.2009г.

5677/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Айорман"

имот№ 012162, Нива с площ 0,585 

дка.

107,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4128/20.07.2009г.

5678/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Мандрата"

имот№ 037031, Нива с площ 1,375 

дка.

202,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4138/20.07.2009г.

5679/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност "Занач"

имот№ 018152, Нива с площ 0,444 

дка.

65,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4130/20.07.2009г.

5680/05.12.2013г.

гр.Исперих, 

местност 

"Каршията"

имот№ 010011, Нива с площ 0,378 

дка.

65,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3962/02.06.2009г.

5687/06.02.2014г.

с.Йонково, 

местност "Вела 

Пеева"

За други цели с площ 12 684 кв.м.

26 484,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



5693/07.02.2014г.

с.Конево, 

местност "До 

село"

имот№ 023083, Нива с площ 1 316 

кв.м.

195,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3015/02.04.2009г.

5694/07.02.2014г.

с.Конево, 

местност "До 

село"

имот№ 023085, Нива с площ 1 377 

кв.м.

186,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3016/02.04.2009г.

5695/19.02.2014г.

гр.Исперих, 

ул."Васил 

Левски" №46

ид.части114/820, жилищно застр.с 

площ 820 кв.м.

1298,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5698/27.02.2014г.

с.Къпиновци, 

местност "Чешме 

екинлик"

имот№ 010059, Нива с площ 

0,350дка.

59,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2247/04.03.2009г.

5699/27.02.2014г.

с.Конево, 

местност "До 

село"

имот№ 021001, Нива с площ 3,708 

дка.

502,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3003/02.04.2009г.

5700/11.03.2014г.

с.Конево, 

местност "До 

село"

имот№ 041003, Нива с площ 0,595 

дка.

88,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3020/02.04.2009г.

5701/11.03.2014г.

с.Конево, 

местност "До 

село"

имот№ 021003, Нива с площ 5,558 

дка.

824,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3005/02.04.2009г.

5702/11.03.2014г.

с.Конево, 

местност "До 

село"

имот№ 021002, Нива с площ 3,014 

дка.

408,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3004/02.04.2009г.

5703/10.03.2014г.

гр.Исперих, 

ул."Хан Аспарух"

Жилищно застр.и обществени 

зелени площи с площ 10 474 кв.м.

80 168,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
За поправка на АКТ 

№1027/17.03.2003г.

5704/12.03.2014г.

с.Старо селище, 

местност 

"Каплан"

имот№ 003062, Нива с площ 3,283 

дка.

555,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2182/17.02.2009г.

5705/12.03.2014г.

с.Лъвино, 

местност 

"Инджелик"

имот№ 002004, Нива с площ 0,742 

дка.

125,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2772/24.03.2009г.

5706/12.03.2014г.

с.Лъвино, 

местност 

"Арпалък"

имот№ 002239, Нива с площ 3,107 

дка.

570,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
 нов АОС№ 2779/24.03.2009г.

5707/12.03.2014г.

с.Тодорово, 

местност 

"Джамията"

имот№ 105001, Нива с площ 1,430 

дка.

220,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2966/31.03.2009г.



5708/12.03.2014г.

с.Тодорово, 

местност 

"Джамията"

имот№ 105002, Нива с площ 2,716 

дка.

419,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2967/31.03.2009г.

5709/12.03.2014г.

с.Печеница, 

местност 

"Дончокорусу"

имот№ 014001, Нива с площ 0,254 

дка.

42,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3983/16.06.2009г.

5710/12.03.2014г.

с.Печеница, 

местност 

"Айвалък"

имот№ 019014, Нива с площ 1,565 

дка.

241,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4012/23.06.2009г.

5714/28.02.2014г.

с.Делчево, 

ул."Ангел 

Кънчев"№7

ид.части 410/1680,Жилищно 

застр.с площ 1680 кв.м.

856,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

. 5715/08.04.2014г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.13, Изост.орна 

земя с площ 619 кв.м.

95,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4302/19.08.2009г.

5716/08.04.2014г.

с.Лъвино, 

местност 

"неопределена"

имот№ 000104, Изост.нива с площ 

3,000 дка.

507,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 344/18.09.2012г.

5717/08.04.2014г.

с.Лъвино, 

местност 

"неопределена"

имот№ 000100, Изост.нива с площ 

30,945 дка.

5 231,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5718/08.04.2014г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.5.11, Изост.орна 

земя с площ 92 кв.м.

15,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5719/08.04.2014г.

с.Малък Поровец, 

местност "Ясаци 

север"

имот№ 46913.6.170, Изост.орна 

земя с площ 61 кв.м.

10,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5720/08.04.2014г.

с.Свещари, 

местност "Ясаци"

имот№ 65650.11.88, Нива с площ 

2 197 кв.м.

325,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4435/02.10.2009г.

5721/08.04.2014г.

с.Свещари, 

местност "Ясаци"

имот№ 65650.11.89, Нива с площ 

2 239 кв.м.

332,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4436/02.10.2009г.

5722/08.04.2014г.

с.Свещари, 

местност "Ясаци"

имот№ 65650.11.90, Нива с площ 

2 151 кв.м.

319,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4437/02.10.2009г.

5723/08.04.2014г.

с.Свещари, 

местност "Ясаци"

имот№ 65650.7.38, Нива с площ 1 

923 кв.м.

216,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



5724/09.04.2014г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№ 37010.66.15, Друг вид 

трайно насаждение с площ 1 179 

кв.м.
286,50 бв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3105/06.04.2009г.; 

№5234/08.02.2013г.

5725/09.04.2014г.

с.Китанчево, 

местност "край 

селото" 

имот№ 37010.66.16, Друг вид 

трайно насаждение с площ 1 180 

кв.м.
286,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3105/06.04.2009г.; 

№5234/08.02.2013г.

5726/15.04.2014г.

с.Драгомъж, 

ул."Йордан 

Йовков"№15

Жилищно застр.и обществени 

зелени площи с площ 1 050 кв.м.

2 192,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1552/06.06.2006г.

5727/25.04.2014г.

с.Духовец, 

местност "Сърта"

имот№ 24150.29.2, Нива с площ 3 

096 кв.м.

477,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3409/17.04.2009г.

5728/25.04.2014г.

с.Духовец, 

местност "Пунар 

сърт"

имот№ 24150.42.13, Нива с площ 

3 183 кв.м.

491,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3413/17.04.2009г.

5729/25.04.2014г.

с.Духовец, 

местност "Ясак"

имот№ 24150.10.138, Нива с площ 

1 736 кв.м.

293,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3452/22.04.2009г.

5730/25.04.2014г.

с.Духовец, 

местност "Ясак"

имот№ 24150.10.137, Нива с площ 

1 670 кв.м.

282,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3451/22.04.2009г.

5731/25.04.2014г.

с.Духовец, 

местност "Ясак"

имот№ 24150.10.115, Нива с площ 

595 кв.м.

100,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3446/21.04.2009г.

5732/30.05.5014г.

с.Подайва, ул."9-

ти ІХ" №38

ид.части 17/1208, 

общест.застрояване с площ 1 208 

кв.м.
96,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5733/30.05.2014г.

с.Подайва, ул."9-

ти ІХ" № 40

ид.части 49/1400, жилищно 

застр.с площ 1 400 кв.м.

277,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5734/20.05.2014г.

гр.Исперих, 

местност " Пунар 

екинлик"

имот№ 154462, Нива с площ 4,863 

дка.

965,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
За поправка на АКТ 

№5670/20.05.2014г.

5735/12.06.2014г.

с.Яким Груево 

ул."Иван Вазов" 

№40

Дварно място с площ 

3147,38;ид.части със застр.площ 

221,75 кв.м.
8 525,30лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
За поправка на АКТ 

№1629/28.07.2006г.

5736/16.06.2014г.

с.Подайва, 

ул."Дунав" №68

Обществено застроявяне с площ 1 

044 кв.м.

3 905,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС



5737/16.06.2014г.

с.Райнино, 

ул."Христо 

Ботев"№43

имот№ 61875.33.155, Ниско 

застрояване с площ 1 326 кв.м.

2768,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4467/30.10.2009г.

5738/16.06.2014г.

с.Райнино, 

ул."Христо 

Ботев"№45

имот№ 61875.33.154, 

Незастр.имот за жилищни нужди 

с площ 1 305 кв.м.
2724,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4470/30.10.2009г.

5739/16.06.2014г.

с.Белинци, 

ул."Камчия"№5

имот№ 03472.40.291, 

Незастр.имот за жилищни нужди 

с площ 1 147 кв.м.
2 394,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 124/01.04.2002г.; 

№4545/16.02.2010г.

5740/16.06.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 041868, Нива с площ 2,080 

дка.

351,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2702/19.03.2009г.

5741/16.06.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 037600, Нива с площ 0,280 

дка.

47,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2689/19.03.2009г.

5742/16.06.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 037669, Нива с площ 1,037 

дка.

175,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2693/19.03.2009г.

5743/16.06.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 038788, Нива с площ 1,644 

дка.

277,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2697/19.03.2009г.

5744/16.06.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 037599, Нива с площ 0,986 

дка.

152,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2688/19.03.2009г.

5745/16.06.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 041867, Нива с площ 3,695 

дка.

624,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2701/19.03.2009г.

5746/16.06.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 028106, Нива с площ 0,768 

дка.

118,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2627/16.03.2009г.

5747/16.06.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 028104, Нива с площ 0,082 

дка.

12,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5748/16.06.2014г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 130063, Нива с площ 0,655 

дка.

101,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3274/13.04.2009г.

5749/17.06.2014г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 130061, Нива с площ 0,383 

дка.

59,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3273/13.04.2009г.



5750/17.06.2014г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 130060, Нива с площ 0,858 

дка.

132,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3272/13.04.2009г.

5751/17.06.2014г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 130042, Нива с площ 2,625 

дка.

405,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3271/13.04.2009г.

5752/17.06.2014г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 130041, Засолена нива с 

площ 0,282 дка.

43,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3270/13.04.2009г.

5753/17.06.2014г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 080013, Нива с площ 0,638 

дка.

108,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3239/13.04.2009г.

5754/17.06.2014г.

с.Подайва, 

местност " 

Мезарлък"

имот№ 010252, Нива с площ 0,275 

дка.

46,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3229/13.04.2009г.

5755/17.06.2014г.

с.Подайва, 

местност 

"Джибер юртлу"

имот№ 080055, Нива с площ 2,642 

дка.

407,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3258/13.04.2009г.

5756/17.06.2014г.

с.Подайва, 

местност "Иб 

чаир"

имот№ 032023, Нива с площ 1,337 

дка.

176,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3169/08.04.2009г.

5757/17.06.2014г.

с.Подайва, 

местност 

"Шараман"

имот№ 010324, Нива с площ 1,146 

дка.

193,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3234/13.04.2009г.

5758/30.06.2014г.

гр.Исперих, 

местност "Дере 

алан"

имот№ 007194, Нива с площ 1,177 

дка.

199,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3558/18.05.2009г.

5759/30.06.2014г.

гр.Исперих, 

местност "Дере 

алан"

имот№ 007193, Нива с площ 1,384 

дка.

234,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3559/18.05.2009г.

5760/30.06.2014г.

гр.Исперих, 

местност 

"Кършията"

имот№ 010020, Лозе с площ 0,198 

дка.

62,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3960/02.06.2009г.

5761/30.06.2014г.

гр.Исперих, 

местност "Дере 

алан"

имот№ 007214, Нива с площ 1,529 

дка.

258,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3470/18.05.2009г.

5762/30.06.2014г.

гр.Исперих, 

местност "Дере 

алан"

имот№ 007213, Лозе с площ 0,907 

дка.

281,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3471/18.05.2009г.



5763/30.06.2014г.

гр.Исперих, 

местност "Дере 

алан"

имот№ 007207, Лозе с площ 0,553 

дка.

172,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3474/18.05.2009г.

5764/30.06.2014г.

гр.Исперих, 

местност "Дере 

алан"

имот№ 007192, Нива с площ 1,330 

дка.

224,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3575/21.05.2009г.

5765/30.06.2014г.

гр.Исперих, 

местност "Дере 

алан"

имот№ 007185, Нива с площ 0,509 

дка.

86,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3592/21.05.2009г.

5766/01.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност 

"Кютюкчи 

къшла"

имот№ 006405, Нива с площ 1,379 

дка.

233,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2487/09.03.2009г.

5765/01.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност 

"Кютюкчи 

къшла"

имот№ 006406, Нива с площ 0,302 

дка.

51,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2488/09.03.2009г.

5768/01.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност 

"Кютюкчи 

къшла"

имот№ 006404, Нива с площ 2,836 

дка.

479,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2486/09.03.2009г.

5769/01.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност "Кара 

Али къшла"

имот№ 008363, Нива с площ 1,351 

дка.

228,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2461/06.03.2009г.

5770/01.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност "Кара 

Али къшла"

имот№ 008359, Нива с площ 0,397 

дка.

67,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2460/06.03.2009г.

5771/01.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност "Кара 

Али къшла"

имот№ 008367, Нива с площ 2,154 

дка.

364,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2462/06.03.2009г.

5772/01.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност "Кара 

Али къшла"

имот№ 008358, Нива с площ 1,756 

дка.

296,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2475/09.03.2009г.

5773/01.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност "Кара 

Али къшла"

имот№ 008348, Нива с площ 1,514 

дка.

255,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2472/09.03.2009г.

5774/01.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност 

"Кютюкчи 

къшла"

имот№ 007421, Нива с площ 2,826 

дка.

477,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2464/09.03.2009г.

5775/01.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност "Карши 

орман"

имот№ 028076, Нива с площ 

12,499 дка.

1653,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2528/09.03.2009г.



5776/01.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност 

"Кьоклюк"

имот№ 002074, Нива с площ 1,162 

дка.

119,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2501/09.03.2009г.

5777/07.07.2014г.

гр.Исперих, 

ул."Хан Аспарух" 

бл.7,вх.А,ап.15, 

ет.4

Апартамент№15 с площ 32,88 

кв.м.; избено помещение №15 с 

площ 2,80 кв.м.

4424,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 8/25.01.2002г.

5778/11.07.2014г.

гр.Исперих, 

ул."Хан Аспарух" 

№22,вх.А,ап.12А,

ет.4

Апартамент№12А с площ 52,11 

кв.м.; избено помещение №12А с 

площ 13,70 кв.м.

8457,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5779/14.07.2014г.

с.Драгомъж,ул. 

"Борис Савов" 

№34

За жилищно застрояване с площ 1 

171 кв.м.

2445,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1759/28.02.2007г.

5780/18.08.2014г.

гр.Исперих, 

ул.Христо 

Ясенов"№2В

За обществено застрояване с площ 

244 кв.м.

2 035,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5781/17.07.2014г.

с.Яким Груево 

ул."Иван Вазов" 

№2а

За жилищно застр.с площ 1 238 

кв.м.

2584,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 994/24.02.2003г.

5782/17.07.2014г.

с.Яким Груево, 

ул."Чая" №2

За жилищно застр.с площ 2 502  

кв.м.

5 104,10 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 965/27.01.2003г.

5783/17.07.2014г.

с.Подайва, 

местност "Балама 

авасъ"

имот№ 054039, Нива с площ 1,604 

дка.

212,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 3188/09.04.2009г.

5784/21.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност 

"Кютюкчи 

къшла"

имот№ 006181, Нива с площ 1,790 

дка.

302,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2485/09.03.2009г.

5785/31.07.2014г.

с.Лудогорци, 

местност 

"Кютюкчи 

къшла"

имот№ 006171, Нива с площ 1,124 

дка.

190,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2497/09.03.2009г.

5786/06.08.2014г.

с.Яким Груево, 

ул."Тунджа" №14

За жилищно застр.с площ 936 

кв.м.

1 954,40 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 973/27.01.2003г.

5787/18.08.2014г.

с.Бърдоква, 

ул."Витоша" №13

Жилищно застрояване с площ 1 

917 кв.м.

4002,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1332/10.12.2003г.



5790/15.08.2014г.

с.Йонково, 

ул."Байкал" №15

Жилищно застр.с площ 1 332 кв.м.

2766,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1006/12.03.2003г.

5791/15.08.2014г.

с.Йонково, 

ул."Вела 

Пеева"№2

Жилищно застр.с площ 641 кв.м.

1 461,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 1119/02.04.2003г.

5792/18.08.2014г.

с.Свещари, 

местност 

"Лозята"

имот№ 65650.18.37, Лозе с площ 

493 кв.м.

93,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 4359/31.08.2009г.

5793/05.09.2014г.

гр.Исперих, 

ул."Васил 

Левски"95

имот с пл№135, За жилищно 

строителство с площ 241 кв.м.

1803,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5794/05.09.2014г.

гр.Исперих, 

ул.Васил Левски"

имот с пл№134, За жилищно 

строителство с площ 101 кв.м.

755,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5795/05.09.2014г.

гр.Исперих, 

ул."Лудогорие" 

№2

Здруг вид цели с площ 3048 кв.м.

36 348,90 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 1/10.01.1996г.; 

№77/16.11.1998г.; 

№48/18.03.2002г.

5796/05.09.2014г.

гр.Исперих, 

ул."Лудогорие" 

№2А

За други цели с площ 1160 кв.м.

6 559,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

предх.АОС№ 1/10.01.1996г.; 

№77/16.11.1998г.; 

№48/18.03.2002г.

5798/02.10.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 028130, Нива с площ 0,663 

дка.

92,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2634/16.03.2009г.

5799/02.10.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 028131, Нива с площ 2,475 

дка.

379,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2635/16.03.2009г.

5800/02.10.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 028132, Нива с площ 0,948 

дка.

146,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2636/16.03.2009г.

5801/02.10.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 028133, Нива с площ 2,115 

дка.

326,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2637/16.03.2009г.

5802/02.10.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 028134, Нива с площ 2,156 

дка.

332,80 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2638/16.03.2009г.

5803/02.10.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 028135, Нива с площ 0,497 

дка.

76,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2639/16.03.2009г.



5804/02.10.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 028136, Нива с площ 0,172 

дка.

26,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2640/16.03.2009г.

5807/21.10.2014г.

с.Йонково, 

местност "До 

село"

имот№ 033506, Нива с площ 1,006 

дка.

149,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2666/18.03.2009г.

5810/27.10.2014г.

с.Лъвино, 

местност 

"Джинавлу"

имот№ 024068, Нива с площ 

62,000 дка.

9 569,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5811/27.10.2014г.

с.Тодорово, ул. 

"Вихрен" №3

Жилищно застр.с площ 792 кв.м.

1651,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 794/28.10.2002г.

5812/27.10.2014г.

с.Тодорово, ул. 

"Вихрен" №1

Жилищно застр.с площ 731 кв.м.

1524,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 795/28.10.2002г.

5817/15.12.2014г.

гр.Исперих, 

местност "Коджа 

екинлик"

имот№ 029097, Нива с площ 5,000 

дка.

845,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5818/17.12.2014г.

с.Лъвино, 

местност 

"Джинавлу"

имот№ 024069, Нива с площ 

92,558 дка.

14 286,30 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5819/13.01.2015г.

гр.Исперих, 

местност "Юсек 

юстю"

имот№ 167101, За водостопански 

съоражиния с площ 0,510 дка.

1456,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
нов АОС№ 5827/05.02.2015г.

5820/19.01.2015г.

с.Лудогорци, ул. 

"Мусала" №1

ид.части 110/840, За жилищно 

застр.с площ 840 кв.м.

229,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5821/19.01.2015г.

с.Лудогорци, ул. 

"Мусала" №1

ид.части 40/1240, За жилищно 

застр.с площ 1240 кв.м.

83,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5822/20.01.2015г.

с.Лудогорци, 

местност "Кара 

петлик"

имот№ 025111, Нива с площ 0,962 

дка.

148,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2445/06.03.2009г.

5823/20.01.2015г.

с.Лудогорци, 

местност "Кара 

петлик"

имот№ 025115, Нива с площ 5,614 

дка.

866,50 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2446/06.03.2009г.

5824/20.01.2015г.

с.Лудогорци, 

местност "Таир 

янъ кору"

имот№ 020061, Нива с площ 

11,899 дка.

1749,20 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2450/06.03.2009г.



5825/20.01.2015г.

с.Лудогорци, 

местност 

"Пеливан пунар"

имот№ 018020, Нива с площ 9,297 

дка.

1405,70 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 2452/06.03.2009г.

5827/05.02.2015г.

гр.Исперих, 

местност "Юсек 

юстю"

имот№ 167101, За водостопански 

съоражиния с площ 0,279 дка.

835,00 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 5819/13.01.2015г.

5831/17.02.2015г.

с.Делчево, 

ул."Тракия" №7

ид.части 450/2320, Жилищно 

строителство с площ 2 320 кв.м.

936,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС

5834/26.02.2015г.

с.Конево, 

местност 

"Волнонски блок"

имот№ 000077, Нива с площ 

13,620 дка.

882,60 лв.

Имота се управлява от кмета 

на община Исперих на 

основание чл.12, ал.5 от ЗОС
предх.АОС№ 5789/13.08.2014г.;  

№5813/28.10.2014г.
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