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 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Алфатар за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015г.  

Тя съдържа: 

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

придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; 

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

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

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

частно партньорство или за предоставяне на концесия; 

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

замяна срещу имоти на граждани или юридически лица; 

IV.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 

собственост и способите за тяхното придобиване. 

V.Описание на обектите, за изграждане на които е необходимо отчуждаване на 

частни имоти; 

VI.Описание на обектите по т.5 от първостепенно значение; 

VII.Други данни, определени от общинския съвет. 

 

I. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО 

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 
№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лв. 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

1. Отдаване под наем на помещения, жилища в това число и недобори от 

минали години 

  22 300 

2. Отдаване под наем на дворни места и язовири(водоеми), в това число и 

недобори от минали години 

    2 800 

4. Отдаване под наем на мери и пасища, в това число и недобори от 

минали години 

  20 000 

5. Отдаване под аренда на земеделска земя, в това число и недобори от 

минали години 

    4 400 

 Всичко от управление на имоти-общинска собственост   

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост - 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ  49 500 

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, 

заснемане на имоти и др.) 

    5 000 

2. За оценки      2 000 

3. За обявления     1 500 

4.  За трасиране на земеделски имоти  Н.Т.П. – мери и пасища     2 000 

5. Актуване на имоти общинска собственост     2 000 

6. За застраховка на сгради публична и частна общинска собственост     1 000 

 ВСИЧКО РАЗХОДИ    13 500 
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II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ 

КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА 

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

КОНЦЕСИЯ 

 

 
№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

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

 СГРАДИ И ДВОРНИ МЕСТА 

1.  Част от Здравна служба-Стоматологичен кабинет с ЗП от 14,35кв.м.,с.Алеково /АКТ 

№12/26.06.2000г./ 

2. Полумасивна едноетажна сграда бивше общежитие, гр.Алфатар, ул.”Христо Ботев”№3, АОС 

№140/09.08.2002г. 

3. Младежки клуб – самостоятелен обект в сграда със ЗП от 75кв.м., гр.Алфатар, ул.“Йордан 

Петров“ №17, АОС(ч) №346/19.03.2012г. 

4. ПИ с идент.№00415.502.736 с площ от 436кв.м., сгради които попадат върху имота: сграда с 

идент.№00415.502.736.1: ЗП от 48кв.м., бр.ет. 1, предназначение: Сграда за търговия, 

гр.Алфатар, ул.“Княз Борис“ №3, АОС(ч) №297/26.04.2011г. 

 ДВОРНИ МЕСТА 

1. ПИ с идент.№ 00415.502.996 с площ от 2857кв.м., гр.Алфатар, ул.“Добруджа“ №9А, АОС(ч) 

№366/20.12.2012г. 

2. ПИ с идент.№00415.501.211 с площ от 1644кв.м., гр.Алфатар, ул.“Албена“, АОС(ч) 

№362/21.11.2012г. 

3. Поземлен имот с идентификатор №00415.503.1400 с площ от 1431кв.м.,  гр.Алфатар, ул.Ал. 

Стамболийски №38, АОС №311/22.06.2011г. 

4. 900 м
2
 идеални части от имот с идентификатор №00415.503.1400 целият с площ от 2348 кв.м.,  

гр.Алфатар, ул.Роза  №16, АОС №314/22.06.2011г. 

5. 850 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор №00415.502.699 целият с площ от 

2810 кв.м.,  гр.Алфатар, ул.Олшанка №38, АОС №359/21.11.2012г. 

6. 500 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор №00415.502.142 целият с площ от 

3554 кв.м.,  гр.Алфатар, ул.Иван Вазов №3, АОС №360/21.11.2012г. 

7. Поземлен имот с идентификатор №00415.501.212 с площ от 460кв.м.,  гр.Алфатар, ул. Марица, 

АОС №361/21.11.2012г. 

8. 500 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор №00415.502.813 целият с площ от 

907 кв.м.,  гр.Алфатар, ул.Цар Симеон №10, АОС №363/20.12.2012г. 

9. 1974 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор №00415.502.1211 целият с площ 

от 2894 кв.м.,  гр.Алфатар, ул. Хан Аспарух №81, АОС №368/21.12.2012г. 

10. Поземлен имот с идентификатор №00415.502.1082 с площ от 1174кв.м.,  гр.Алфатар, ул.Хан 

Аспарух №64, АОС №369/21.12.2012г. 

11. Поземлен имот с идентификатор №00415.502.664 с площ от 1037кв.м.,  гр.Алфатар, ул. Кирил 

и Методий №7, АОС №383/25.04.2013г. 

12 Поземлен имот с идентификатор №00415.502.403 с площ от 981кв.м.,  гр.Алфатар, ул. Отец 

Паисий №3, АОС №385/25.04.2013г. 

13. Част от поземлен имот с идентификатор №00415.502.403 с площ от 1000кв.м.,  гр.Алфатар, ул. 

Дочо Михайлов №25, АОС №386/25.04.2013г. 

14. Поземлен имот с идентификатор №00415.502.332 с площ от 1262кв.м.,  гр.Алфатар, ул.Хан 

Аспарух №5, АОС №387/25.04.2013г. 

15. Част от поземлен имот с идентификатор №00415.502.988 с площ от 870кв.м.,  гр.Алфатар, ул. 

Стара планина №2, АОС №388/25.04.2013г. 

16. Дворно място с площ от 1580 м
2
, с.Алеково,общ. Алфатар, ул.Димитър Статев, АОС 

№17/28.11.2002г 

17. Дворно място с площ от 1020 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Цани Гинчев, АОС 

№18/28.11.2002г 
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18. Дворно място с площ от 1680 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Димитър Статев, АОС 

№27/30.11.2004г 

19. Дворно място с площ от 1240 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Цани Гинчев, АОС 

№29/30.11.2004г 

20. Дворно място с площ от 1000 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Изгрев, АОС №30/30.11.2004г 

21. Дворно място с площ от 360 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Изгрев, АОС №31/30.11.2004г 

22. Дворно място с площ от 1920 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Димитър Статев, АОС 

№34/30.11.2004г. 

23. Дворно място с площ от 1107 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Димитър Статев, АОС 

№35/30.11.2004г. 

24. Дворно място с площ от 210 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Марин Дринов, АОС 

№36/30.11.2004г. 

25. Дворно място с площ от 605 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Димитър Статев, АОС 

№37/30.11.2004г. 

26. Дворно място с площ от 695 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Захари Стоянов, АОС 

№38/30.11.2004г. 

27. Дворно място с площ от 2430 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Ангел Кънчев, АОС 

№39/30.11.2004г. 

28. Дворно място с площ от 1000 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Марин Дринов, АОС 

№40/30.11.2004г. 

29. Дворно място с площ от 1032 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар,ул.Марин Дринов, АОС 

№42/30.11.2004г. 

30. Дворно място с площ от 844 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Марин Дринов, АОС 

№43/30.11.2004г. 

31. Дворно място с площ от 1320 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Захари Стоянов, АОС 

№44/30.11.2004г. 

32. Дворно място с площ от 408 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Марин Дринов, АОС 

№45/30.11.2004г. 

33. Дворно място с площ от 800 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Кръстьо Трендафилов, АОС 

№46/30.11.2004г. 

34. Дворно място с площ от 800м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, (кв.26, п-л V, 310,311), АОС 

№47/30.11.2004г. 

35. Дворно място с площ от 1900 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Димитър Дончев, АОС 

№48/30.11.2004г. 

36. Дворно място с площ от 1000м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, (кв.31, п-л IV,V, 320,323), АОС 

№49/30.11.2004г. 

37. Дворно място с площ от 800м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, (кв.31, п-л VII, 326,327), АОС 

№50/30.11.2004г. 

38. Дворно място с площ от 500 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Димитър Дончев, АОС 

№51/30.11.2004г. 

39. Дворно място с площ от 500м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, (кв.35, п-л ХV, 377), АОС 

№52/30.11.2004г. 

40. Дворно място с площ от 400м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, (кв.36, п-л VI, 375), АОС 

№53/30.11.2004г. 

41. Дворно място с площ от 280м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, (кв.36, п-л VII, 376), АОС 

№47/30.11.2004г. 

42. Дворно място с площ от 939 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар,ул.Георги Чаков, АОС 

№55/30.11.2004г. 

43. Дворно място с площ от 350 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Димитър Дончев, АОС 

№56/30.11.2004г. 

44. Дворно място с площ от 800м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, (кв.40, п-л Х, 398), АОС 

№57/30.11.2004г. 

45. Дворно място с площ от 1404 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Димитър Статев, АОС 

№147/4.07.2006г. 

46. Дворно място с площ от 1500 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Алеко Константинов, АОС 

№148/4.07.2006г. 
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47. Дворно място с площ от 800 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Алеко Константинов, АОС 

№149/4.07.2006г. 

48. Дворно място с площ от 956 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар,ул. Цани Гинчев, АОС 

№150/4.07.2006г. 

49. Дворно място с площ от 620м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Иван Вазов, АОС №152/4.7.2006г. 

50. Дворно място с площ от 400м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Т. Каблешков, АОС 

№153/4.7.2006г. 

51. Дворно място с площ от 700м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Георги Генов, АОС 

№154/4.7.2006г. 

52. Дворно място с площ от 566м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Ал. Константинов, АОС 

№155/4.7.2006г. 

53. Дворно място с площ от 2000 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар,ул. Алеко Константинов, АОС 

№156/4.07.2006г. 

54. Част от дворно място с площ от 1194м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.А. Стамболийски №11, 

АОС №157/10.7.2007г. 

55. Част от дворно място с площ от 1000м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Г. Генов №1, АОС 

№158/10.7.2007г. 

56. Част от дворно място с площ от 1289м
2
, с.Алеково, ул.Димитър Статев №10, АОС 

№159/10.7.2007г. 

57. Дворно място с площ от 2530м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. А. Кънчев №8, АОС 

№160/10.07.2007г. 

58. Дворно място с площ от 2360м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. А. Кънчев №17, АОС 

№161/10.07.2007г. 

59. Част от дворно място с площ от 450м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. А. Кънчев №15, АОС 

№162/10.7.2007г. 

60. Част от дворно място с площ от 230м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. А. Кънчев №13, АОС 

№163/10.7.2007г. 

61. Част от дворно място с площ от 400м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. А. Кънчев №4, АОС 

№165/10.7.2007г. 

62. Част от дворно място с площ от 200м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар,ул. Ал. Константинов, АОС 

№168/10.7.2007г. 

63. Дворно място с площ от 2539м
2
, с.Алеково, ул. З. Стоянов, АОС №169/10.7.2007г. 

64. Част от дворно място с площ от 1700м
2
, общ. Алфатар, с.Алеково, ул. М. Дринов, АОС 

№170/10.7.2007г. 

65. Дворно място с площ от 2629м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Тунджа, АОС №171/10.7.2007г. 

66. Част от дворно място с площ от 400м
2
, общ. Алфатар, с.Алеково, ул. Тунджа, АОС 

№172/10.7.2007г. 

67. Част от дворно място с площ от 1054м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Ал. Константинов №19, 

АОС №173/10.7.2007г. 

68. Дворно място с площ от 950м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар,ул. Ал. Константинов №21, АОС 

№174/10.7.2007г. 

69. Част от дворно място с площ от 140м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Поп Харитон, АОС 

№175/10.7.2007г. 

70. Част от дворно място с площ от 400м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул.Ал. Стамболийски, АОС 

№176/10.7.2007г. 

71. Дворно място с площ от 1500м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. М. Дринов, АОС 

№177/10.7.2007г. 

72. Част от дворно място с площ от 780м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Люляк, АОС 

№180/10.7.2007г. 

73. Дворно място с площ от 940м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Г. Чаков, АОС №181/10.7.2007г. 

74. Част от дворно място с площ от 1158м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар,ул.Г. Чаков №12, АОС 

№182/10.7.2007г. 

75. Част от дворно място с площ от 900 м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар,ул. Алеко Константинов 

№59, АОС №183/4.07.2006г. 

76. Част от дворно място с площ от 300м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар,ул. И. Блъсков №8, АОС 

№184/10.7.2007г. 
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77. Част от дворно място с площ от 340м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. И. Блъсков №4, АОС 

№185/10.7.2007г. 

78. Дворно място с площ от 1520м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. О. Паисий №4, АОС 

№187/10.7.2007г. 

79. Част от дворно място с площ от 1700м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар,ул.А. Стамболийски №24, 

АОС №188/10.7.2007г. 

80. Част от дворно място с площ от 895м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Д. Дончев, АОС 

№189/10.7.2007г. 

81. Дворно място с площ от 1075м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. О. Паисий №12, АОС 

№190/10.7.2007г. 

82. Част от дворно място с площ от 1030м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. О. Паисий, АОС 

№191/10.7.2007г. 

83. Част от дворно място с площ от 500м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. И. Блъсков №13, АОС 

№192/10.7.2007г. 

84. Част от дворно място с площ от 450м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Г. Чаков №30, АОС 

№193/10.7.2007г. 

85. Дворно място с площ от 1480м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. И. Блъсков №27, АОС 

№194/10.7.2007г. 

86. Дворно място с площ от 1790м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. И. Блъсков №27, АОС 

№195/10.7.2007г. 

87. Част от дворно място с площ от 800м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар,ул. И. Блъсков №25, АОС 

№196/10.7.2007г. 

88. Дворно място с площ от 1170м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Д. Дончев, АОС 

№198/10.7.2007г. 

89. Дворно място с площ от 1055м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Д. Дончев, АОС 

№199/10.7.2007г. 

90. Дворно място с площ от 1450м
2
, с.Алеково, общ. Алфатар, ул. Д. Дончев, АОС 

№200/10.7.2007г. 

91. Дворно място с площ от 483 кв.м. (кв. 26, парцел XIIобщ.), с.Бистра, общ.Алфатар, АОС 

№3/10.12.1997г. 

92. Дворно място с площ от 340 кв.м. (кв. 26, парцел XIIIобщ.), с.Бистра, общ.Алфатар, АОС 

№2/10.12.1997г. 

93. Дворно място с площ от 370 кв.м. (кв. 13, парцел XIобщ.), с.Бистра, общ.Алфатар, АОС 

№4/10.12.1997г. 

94. Дворно място с площ от 980 кв.м. (кв. 19, парцел VIIобщ.), с.Бистра, общ.Алфатар, АОС 

№5/10.12.1997г. 

95. Дворно място с площ от 1170 кв.м. (кв. 19, парцел XIобщ.), с.Бистра, общ.Алфатар, АОС 

№6/10.12.1997г. 

96. Дворно място с площ от 1170 кв.м. (кв. 13, парцел IIIобщ.), с.Бистра, общ.Алфатар, АОС 

№7/10.12.1997г. 

97. Дворно място с площ от 780 кв.м. (кв. 14, парцел Iобщ.), с.Бистра, общ.Алфатар, АОС 

№10/10.12.1997г. 

98. Урегулиран поземлен имот – парцел ХІVобщ., кв.12 с площ от 1015кв.м., с.Бистра, 

общ.Алфатар, АОС №30/27.03.2013г. 

99. Урегулиран поземлен имот – парцел ХІІ127, кв.4 с площ от 1455кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 

АОС №31/27.03.2013г. 

100. Урегулиран поземлен имот – парцел ІІ158, кв.13 с площ от 1030кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 

АОС №32/27.03.2013г. 

101. Урегулиран поземлен имот – парцел ІІ88, кв.20 с площ от 1025кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 

АОС №33/27.03.2013г. 

102. Урегулиран поземлен имот – парцел ХІХобщ., кв.12 с площ от 1000кв.м., с.Бистра, 

общ.Алфатар, АОС №34/27.03.2013г. 

103. Урегулиран поземлен имот – парцел ХХобщ., кв.12 с площ от 1000кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 

АОС №35/27.03.2013г. 

104. Урегулиран поземлен имот – парцел V92, кв.19 с площ от 1115кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 

АОС №36/27.03.2013г. 

105. Урегулиран поземлен имот – парцел VІ92, кв.19 с площ от 1100кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 
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АОС №37/27.03.2013г. 

106. Урегулиран поземлен имот – парцел ХІIIобщ., кв.12 с площ от 1010кв.м., с.Бистра, 

общ.Алфатар, АОС №38/27.03.2013г. 

107. Урегулиран поземлен имот – парцел ХІIобщ., кв.12 с площ от 1005кв.м., с.Бистра, 

общ.Алфатар, АОС №39/27.03.2013г. 

108. Урегулиран поземлен имот – парцел ХVІобщ., кв.12 с площ от 1010кв.м., с.Бистра, 

общ.Алфатар, АОС №40/27.03.2013г. 

109. Урегулиран поземлен имот – парцел І158, кв.13 с площ от 950кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 

АОС №41/27.03.2013г. 

110. Урегулиран поземлен имот – парцел ХІобщ., кв.12 с площ от 1005кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 

АОС №42/11.04.2013г. 

111. Урегулиран поземлен имот – парцел ХVІІобщ., кв.12 с площ от 1010кв.м., с.Бистра, 

общ.Алфатар, АОС №43/11.04.2013г.. 

112. Урегулиран поземлен имот – парцел ХVІІІобщ., кв.12 с площ от 1010кв.м., с.Бистра, 

общ.Алфатар, АОС №44/11.04.2013г. 

113. Урегулиран поземлен имот – парцел ХІ138, кв.10 с площ от 830кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 

АОС №45/11.04.2013г.. 

114. 900 част от УПИ, парцел – VIII101, кв.3,  Бистра, общ.Алфатар, АОС №46/11.04.2013г.. 

115. Урегулиран поземлен имот – парцел ІІ122, кв.11 с площ от 1540кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 

АОС №47/11.04.2013г. 

116. Урегулиран поземлен имот – парцел Х169, кв.22 с площ от 660кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 

АОС №48/11.04.2013г. 

117. Урегулиран поземлен имот – парцел ІІI133, кв.9 с площ от 1000кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 

АОС №49/11.04.2013г. 

118. Урегулиран поземлен имот – парцел ХІI214, кв.18 с площ от 1230кв.м., с.Бистра, общ.Алфатар, 

АОС №50/11.04.2013г. 

119. Дворно място с площ от 1078 кв.м. (кв.13, парцел ХІV), с.Васил Левски, общ.Алфатар, АОС 

№1/10.12.1997г. 

120. Дворно място с площ от 867 кв.м. (кв.13, парцел ХІІІ), с.Васил Левски, общ.Алфатар, АОС 

№1/10.12.1997г. 

121. Дворно място с площ от 403 кв.м. (кв.15, парцел ХІ), с.Васил Левски, общ.Алфатар, АОС 

№4/10.12.1997г. 

122. Дворно място с площ от 1188 кв.м. (кв.14 а, парцел І), с.Васил Левски, общ.Алфатар, АОС 

№5/10.12.1997г. 

123. Дворно място с площ от 527 кв.м. (кв.17, парцел ХХ), с.Васил Левски, общ.Алфатар, АОС 

№6/10.12.1997г. 

124. Дворно място с площ от 1184 кв.м. (кв.8, пл. №127), с.Васил Левски, общ.Алфатар, АОС 

№10/10.12.1997г. 

125. Дворно място с площ от 498 кв.м. (кв.3, парцел VІІІ), с.Кутловица, общ.Алфатар, АОС 

№1/10.12.1997г. 

126. Дворно място с площ от 900 кв.м. (кв.4, парцел V), с.Кутловица, общ.Алфатар, АОС 

№2/10.12.1997г. 

127. Дворно място с площ от 1750 кв.м. (кв.10, парцел XVI), с.Цар Асен, ул.Дванадесета №2 

общ.Алфатар, АОС №4/10.12.1997г. 

128. Дворно място с площ от 1600 кв.м. (кв.10, парцел XV), с.Цар Асен, ул.Дванадесета №2 

общ.Алфатар, АОС №5/10.12.1997г. 

129. Дворно място с площ от 4000 кв.м. (кв.13, парцел XIV, XV, XVI, пл.№142 ), с.Цар Асен, 

ул.Пета №14, общ.Алфатар, АОС №8/10.12.1997г. 

130. Дворно място с площ от 1140 кв.м. (кв.13, парцел V), с.Цар Асен, ул.Дванадесета №1 а 

общ.Алфатар, АОС №11/10.12.1997г. 

131. Дворно място с площ от 2900 кв.м. (кв.14, парцел XVIІ ), с.Цар Асен, общ.Алфатар, АОС 

№15/20.12.2000г. 

132. Дворно място с площ от 905 кв.м. (кв.14, парцел XVI ), с.Цар Асен, общ.Алфатар, АОС 

№16/20.12.2000г. 

133. Дворно място с площ от 1035 кв.м. (кв.14, парцел XV ), с.Цар Асен, общ.Алфатар, АОС 

№17/20.12.2000г. 
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134. Дворно място с площ от 1010 кв.м. (кв.14, парцел XIV ), с.Цар Асен, общ.Алфатар, АОС 

№18/20.12.2000г. 

135. Дворно място с площ от 1215 кв.м. (кв.14, парцел XІIІ ), с.Цар Асен, общ.Алфатар, АОС 

№19/20.12.2000г. 

136. Дворно място с площ от 1090 кв.м. (кв.14, парцел XIІ ), с.Цар Асен, общ.Алфатар, АОС 

№20/20.12.2000г. 

137. 190 идеални части от УПИ IX70, кв.15, с.Цар Асен, общ.Алфатар, АОС №26/22.03.2010г. 

138. УПИ с площ от 2180м
2
 (кв. 11, парцел III187 и IV187), с.Цар Асен, ул. Шеста, АОС 

№79/04.10.2012г. 

139. УПИ с площ от 2430м
2
 (кв. 11А, парцел IV203), с.Цар Асен, ул. Дванадесета, АОС 

№80/04.10.2012г. 

140. УПИ с площ от 2260м
2
 (кв. 11, парцел Х188 и ХI188), с.Цар Асен, АОС №81/04.10.2012г. 

141. УПИ с площ от 1840м
2
 (кв.7, парцел Хобщ.), с.Цар Асен, ул. Шеста, АОС №82/04.10.2012г. 

142. УПИ с площ от 2300м
2
 (кв. 19, парцел I212), с.Цар Асен, АОС №83/04.10.2012г. 

143. УПИ с площ от 2390м
2
 (кв. 19, парцел III207), с.Цар Асен, АОС №84/04.10.2012г. 

144. УПИ с площ от 1850м
2
 (кв.7, парцел IХобщ.), с.Цар Асен, ул. Шеста, АОС №85/04.10.2012г. 

145. 200 идеални части от УПИ IІІ59, кв.3, с.Цар Асен, общ.Алфатар, АОС №89/26.02.2013г. 

146. 130 идеални части от УПИ ІV129, кв.9А, целият с площ от 2000кв.м.,  с.Цар Асен, 

общ.Алфатар, АОС №91/25.11.2013г. 

147. 90 идеални части от УПИ IІІ130, кв.9А, целият с площ от 2335 кв.м., с.Цар Асен, общ.Алфатар, 

АОС №92/25.11.2013г. 

148. Урегулиран поземлен имот, отреден за индивидуално жилищно строителство с площ от 

1000м
2
, (кв.18, парцел VIобщ.), с.Чуковец, общ. Алфатар, АОС №17/02.05.2007г. 

149. Урегулиран поземлен имот, отреден за индивидуално жилищно строителство с площ от 

1190кв.м., ( кв. 18, ІVобщ.), с.Чуковец, общ. Алфатар, АОС №24/05.02.2008г. 

150. Урегулиран поземлен имот с площ от 3420кв.м. (кв.19, парцел II- СЕЛКООП), АОС 

36/12.06.2012г. 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ 

 Забележка: При проявен интерес от граждани, който имат желание да закупят частите 

от имотите, който им са отнети за неплатени данъци, след подаване на Заявление от тяхна 

страна същите, ще бъдат добавени в последствие за което Общинския съвет ще бъде 

своевременно уведомен. 

 В. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА 

ПОЛЗВАНЕ 

1. Няма  

 Г.ПРЕДОСТАВЕНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВОДОЕМА: 

1. Няма. 

 

 

 

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ 

ЛИЦА 

1.През 2015г. Община Алфатар няма намерение да предлага имоти – общинска 

собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. 

 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 

През 2015г. Община Алфатар няма  намерение да придобие имоти или части от тях. 

 

 

VI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Алфатар през 2015 год. се приема на основание чл.8, ал.9 от 

Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да 

се актуализира през годината.  

Настоящата програма е приета с Решение № 438 по протокол 

№52/30.01.2015година на Общинския съвет – Алфатар. 


