
№ по 

ред

Населено 

място

акт № дата на АОС Улица кв. парцел пл.№ описание

1 25 20.11.1997 гр.Алфатар Гео Милев 23 415 Дворно място от 348 

кв.м.

Заповед №21/16.02.1998 г.

2 53 20.11.1997 гр.Алфатар Аспарух 79 99 1205 апартаменти  №12-

двустаен със застроена 

площ от 66,64 кв.м.,маза 

№12-15,59 кв.м., общи 

части-7,28 кв.м.и 7,64% 

идеални части-продаден

Заповед №228/18.07.02 г.

3 53 20.11.1997 гр.Алфатар Аспарух 79 99 1205 апартаменти  №9-

двустаен със застроена 

площ от 66,64 кв.м.,маза 

№9-21,75 кв.м., общи 

части-7,91 кв.м.и 8,30% 

идеални части

Заповед №234/26.7.02 г.

4 58 25.6.1999 гр.Алфатар Олшанка 51 75 798 автоспирка-

полумасивна сграда със 

застроена площ от 60 

кв.м.

Заповед 225/18.07.02 г.

5 59 25.6.1999 гр.Алфатар Аспарух 79 99 1209 жилище-полумасивна 

сграда със застроена 

площ от 97 

кв.м.,стопанска сграда 

от 61куб.м.Дворно място 

от 1465 кв.м.

заповед420/15.11.2007

6 61 1.2.1999 гр.Алфатар Добруджа 1 72 833 жилищна сграда-

паянтова със застроена 

площ от 92х кв. 

м.,построена 1924 г. 

Паянтова стопанска 

сграда от 260 

куб.м.;Дворно място от 

1600 кв.м.

70/30,07,2004 №348/17,12,2004

7 71 4.5.1999 гр.Алфатар Добруджа15 107 7,8 1174 Дворно място от 2130 

кв.м.

62/30,07,2004 Заповед №261/5.10.2004 г.

8 136 26.10.2001 гр.Алфатар Й.Петров23 54 4 Фурна -масивна 

двуетажна сграда

Прилежащ терен от 

1150 кв.м.

162/9,11,2001 Заповед №229/18.07.02 г. 

АОС Местонахождение Актове, по силата на които имотът или 

част от него е престанал да бъде 

общинска собственост

Заповед за отписване на акта 

за общинска собственост

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ - ПРОДАЖБА С  ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ



9 139 26.4.2002 гр.Алфатар Олшанка 43 Парцел за газостанция  с 

площ от 476 кв.м.

191/25,06,2002 Заповед №325/4.11.02 г.

10 141 20.9.2002 гр.Алфатар Тинтява 116 14 1506 Млекопункт със 

застроена площ от 45 

кв.м. И дворно място от 

595 кв.м.

Реш. На ОбС№248/27,06,2003 заповед  197/1,9,2003

11 144 21.4.2003 гр.Алфатар 3 Общинско място с площ 

от 1580 кв.м.

Заповед №166/23.7.2003 г.

12 145 10.5.2003 гр.Алфатар 42 Общинско място с площ 

от 1040 кв.м.

Реш. На ОбС №240/29,04,2003 Заповед №154/27.6.2003

13 201 7.7.2003 гр.Алфатар ул.Роза №15 128 ХV 1430 дворно място Реш. На ОбС №214/25.10,2006 366/05,12,2006

14 222 13.10.2004 гр.Алфатар кв. Попово 127 13 1366 6000/23688 ид.части от 

Масивна едноетажна 

търговска сграда

Реш. На ОбС №88/26,11,2004 Заповед 205/12,7,2005

15 230 7.6.2005 гр.Алфатар Иван Асен 99А ІІ 1206 Дворно място Реш. На ОБС №122/30,06,2005 279/05,10,2005

16 231 7.6.2005 гр.Алфатар Аспарух 99А ІV 1208 Дворно място 213/25,10,2006 16/17,01,2007

17 235 12.9.2005 гр.Алфатар Йордан 

Петров

57 ІV 649 Застроено дворно място Реш на ОбС №158/23,12,2005 082/14,03,2006

18 236 24,04,2006 гр.Алфатар Летище-

Асфалтовобетонова 

настилка от 

17000кв.м.;ППводоем с 

Зп57,5 кв.м.;резервоар с 

ЗП 31,5 кв.м.

Реш. На ОбС №187/28,04,2006 331/30,10,2006

19 5 20.11.1997 с.Алеково К.Трендафил

ов 4

Жилище-масивна 

двуетажна сграда със 

застроена площ от 

146,80 кв.м.;Дворно 

място от 1070 кв.м.

186/30,04,2002 Заповед №224/18.07.2002 г.

20 15 21.11.2002 с.Алеково 42 Част от общински терен 

с площ от 1062 кв.м.

Заповед №360/12.12.2002 г.

21 16 27.11.2002 с.Алеково Поп Харитон 37 4 171 Жилищна сграда от 75 

кв.м.;Дворно място от 

2150 кв.м.

248/27,06,2003 заповед №289/14.11.2003

22 146 15.12.2005 с.Алеково Застроено дворно място 158/23.12,2005 62/27,02,2006

23 18 29.4.2003 с.Бистра 5 12 96 Паянтова сграда със 

застроена площ от 66 

кв.м.; Дворно място от 

500 кв.м.

213/25,10,2006 заповед 



24 2 10.12.1997 с.Васил 

Левски

13 15 Дворно място от 1033 

кв.м.  Продадено

Договор за продажба от 27.07.1999 г. Заповед №11/24.01.2000г.

25 9 3.4.2000 с.Кутловица 9 11 167 Масивна 

сграда/Магазин/,постро

ена 1986 г. със  

застроена площ от 48 

кв.м.

Заповед 407/09.11.2007

26 9 10.12.1997 с.Цар Асен 9 1 Дворно място от 1800 

кв.м.

88/26.11,2004 Заповед206/12.07.2005

27 179 10.7.2007 с.Алеково Люляк 3 21 VІ 285 УПИ Заповед 421/15.11.2007

28 202 5.9.2007 с.Алеково Ал.Констант

инов 

22 ІІІ 281 Поземлен имот с площ 

от 870 кв.м.

Заповед 422/15.11.2007

29 6 10.12.1997 с.Цар Асен 12№2 10 13 Дворно място от 1320 

кв.м.

Решение 195/30.06.2006г.на Общински 

съвет Алфатар

Заповед  330/30.10.2006г.

30 72 30.6.1999 гр.Алфатар Олшанка 48 І 302 Дворно място584 кв.м. част продадена 562 кв.м. Заповед 

№226/18,07,2002

31 73 30.6.1999 гр.Алфатар Олшанка 98 и 

111

1226 Дворно място от 447 

кв.м.

част продадена 323 кв.м. Заповед 

№226/18,07,2002

32 74 30.6.1999 гр.Алфатар Олшанка 98 и 

111

1230 Дворно място от 2100 

кв.м.

част продадена 635 кв.м. Заповед 

№226/18,07,2002

33 60 11.1.1999 гр.Алфатар кв.Попово, 

Стопански 

двор 3

156 І 1479 автобаза:1.Терен от 

12580 кв.м.;2.Ремонтна 

работилница -масивна 

едноетажна сграда със 

застроена площ от 450 

кв.м.,построена 58 г.

заповед 308/13.12.2010г.

34 82 1.8.2001 гр.Алфатар Лозя 09218

2

изоставена територия 

на трайно насъждение 

от 0,549 дка,четвърта 

категория

заповед 

№049/10.02.2010г.имота е 

отписан

35 19 2.5.2007 с.Чуковец 3 ХVІІІ общ. Урегулиран поземлен 

имот, отреден за 

индивидуално жилищно 

строителство 

Договор за продажпа№ 83/11.08.2009 

вписан на 12.08.2009г.,вх.рег№5313,том 

ХІV,стр.196

заповед 

№207/18.08.2009г.имота е 

отписан



36 27 23.9.2008г. с.Чуковец ул."Трета" 6 ІІІ 142 Урегулиран поземлен 

имот за стопанска 

дейност с площ от /три 

хиляди тридесет и 

осем/кв.м., и сграда на 

2/два/ етажа-

завършена в груб 

строеж със ЗП 224 кв.м., 

и друга масивна сграда 

от 8 кв.м.-Уточнение 

№УТ-27 от 10.09.2008г.

Договор за продажпа вписан 

на09.06.2009г.,вх.рег№3743,том Х,стр.74

Заповед №154/16.06.2009г

37 277 1.12.2010 гр.Алфатар Стопански 

двор

Част от позимлен имот с 

иденти 

№00415.502.5110 с 

площ от 1670кв.м.

договор за продажба №102 от 

23.03.2011год.вписан на 

29.03.2011г.,вх.рег№2213,том VІ,стр.5

Заповед №РД-120/19.04.2011г. 

Имота е отписан.

38 296 26.4.2011 гр.Алфатар ул.Олшанка 

№50

Поземлен имот с 

идентификатор № 

00415.502.798 с площ от 

142кв.м. нотариален акт 

№92, том 13, рег.№4851, 

дело 2830 от 

07.07.2008г. издаден от 

Слежба по Вписванията 

Силистра.

Договор за покупко-продажба №148 от 

04.08.2011год. вписан в Службата по 

вписвания на 16.08.2011год. с вх.рег.№ 

6058, акт №133, том ХV, имотна партида 

42792 

На основание Заповед №РД-

219/18.08.2011год.  имота е 

отписан.

39 32 21.7.2011 с.Цар Асен ЗЕМНО 

КЪЛБО

поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 

0.263кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№178/02.11.2011г, вписан на 10.11.2011г., 

вх.№8147, Акт №72, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-317 от 

18.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

40 33 22.7.2011 с.Цар Асен ЗЕМНО 

КЪЛБО

поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 86кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№178/02.11.2011г, вписан на 10.11.2011г., 

вх.№8147, Акт №72, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-317 от 

18.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

идент.№00415.502.5110

Поземлен имот с 

идентификатор № 

00415.502.798

поземлен имот 

№003135

поземлен имот 

№003133



41 34 22.7.2011 с.Цар Асен ЗЕМНО 

КЪЛБО

поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 98кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№178/02.11.2011г, вписан на 10.11.2011г., 

вх.№8147, Акт №72, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-317 от 

18.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

42 35 22.7.2011 с.Цар Асен ЗЕМНО 

КЪЛБО

поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 103 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№178/02.11.2011г, вписан на 10.11.2011г., 

вх.№8147, Акт №72, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-317 от 

18.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

43 36 22.7.2011 с.Цар Асен ЗЕМНО 

КЪЛБО

поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 6474 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

44 37 22.7.2011 с.Цар Асен ДО СЕЛОТО поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 5675 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

поземлен имот 

№003132

поземлен имот 

№003131

поземлен имот 

№002105

поземлен имот 

№001224



45 38 22.7.2011 с.Цар Асен ДО СЕЛОТО поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 357 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№176/01.11.2011г, вписан на 07.11.2011г., 

вх.№7998, Акт №3, том ХХІ, имотна партида 

48920;49001 в Службата по вписвания 

гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

46 39 22.7.2011 с.Цар Асен ДО СЕЛОТО поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 9608 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

47 40 22.7.2011 с.Цар Асен ДО СЕЛОТО поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 108 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№179/02.11.2011г, вписан на 10.11.2011г., 

вх.№8153, Акт №75, том ХХІ, партидна 

книга 48922 в Службата по вписвания 

гр.Силистра 

 Заповед №РД-316 от 

18.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

48 41 22.7.2011 с.Цар Асен ДО СЕЛОТО поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 161 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№178/02.11.2011г, вписан на 10.11.2011г., 

вх.№8147, Акт №72, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-317 от 

18.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

поземлен имот 

№001046

поземлен имот 

№001050

поземлен имот 

№001037

поземлен имот 

№001036



49 43 22.7.2011 с.Цар Асен ДО СЕЛОТО поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 7912 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

50 44 22.7.2011 с.Цар Асен ЧЕЛЕБИИ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 1689 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

51 45 22.7.2011 с.Цар Асен ЧЕЛЕБИИ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 2640 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

52 46 22.7.2011 с.Цар Асен ЧЕЛЕБИИ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 23614 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

поземлен имот 

№001019

поземлен имот 

№004166

поземлен имот 

№004171

поземлен имот 

№004189



53 51 22.7.2011 с.Цар Асен ЧЕЛЕБИИ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 1277 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№178/02.11.2011г, вписан на 10.11.2011г., 

вх.№8147, Акт №72, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-317 от 

18.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

54 52 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 6244 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

55 53 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 5416 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

56 54 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 10000 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№176/01.11.2011г, вписан на 07.11.2011г., 

вх.№7998, Акт №3, том ХХІ, имотна партида 

48920;49001 в Службата по вписвания 

гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

поземлен имот 

№009076

поземлен имот 

№014029

поземлен имот 

№014055

поземлен имот 

№014069



57 55 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 3000 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

58 56 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 4771 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

59 57 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 8689 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

60 58 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 19998 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№180/02.11.2011г, вписан на 07.11.2011г., 

вх.№8010, Акт №10, том ХХІимотна партида 

49005; 49006 в Службата по вписвания 

гр.Силистра 

 Заповед №РД-306 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

поземлен имот 

№014089

поземлен имот 

№014070

поземлен имот 

№014101

поземлен имот 

№014103



61 59 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 10924 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

62 60 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 15171 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

63 61 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 4389 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

64 62 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 3500 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

поземлен имот 

№014107

поземлен имот 

№014162

поземлен имот 

№014171

поземлен имот 

№014173



65 63 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 10003 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

66 64 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 20000 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

67 65 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

ОВОЩНА ГРАДИНА, с 

площ от 21061 кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№180/02.11.2011г, вписан на 07.11.2011г., 

вх.№8010, Акт №10, том ХХІимотна партида 

49005; 49006 в Службата по вписвания 

гр.Силистра 

 Заповед №РД-306 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

68 66 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 8788 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

поземлен имот 

№015002

поземлен имот 

№015008

поземлен имот 

№015016

поземлен имот 

№015024



69 67 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

ОВОЩНА ГРАДИНА, с 

площ от 53692 кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№178/02.11.2011г, вписан на 10.11.2011г., 

вх.№8147, Акт №72, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-317 от 

18.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

70 68 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 3704 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

71 69 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 9999 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

72 70 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 3272 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

поземлен имот 

№015041

поземлен имот 

№018016

поземлен имот 

№018012

поземлен имот 

№015035



73 71 22.7.2011 с.Цар Асен КАПАКЛИЯ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 3630 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

74 72 22.7.2011 с.Цар Асен ДО СЕЛОТО поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 3055 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

75 73 22.7.2011 с.Цар Асен ЕРЕКЛИК поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 7500 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№175/01.11.2011г, вписан на 04.11.2011г., 

вх.№7987, Акт №197, том ХХ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-297 от 

09.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

76 74 22.7.2011 с.Цар Асен ЕРЕКЛИК поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 6260 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

поземлен имот 

№018076

поземлен имот 

№019017

поземлен имот 

№021016

поземлен имот 

№021023



77 75 22.7.2011 с.Цар Асен ЕРЕКЛИК поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 5855 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

78 76 22.7.2011 с.Цар Асен ЕРЕКЛИК поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 3509 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

79 77 22.7.2011 с.Цар Асен ЕРЕКЛИК поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 4355 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

80 78 22.7.2011 с.Цар Асен ЕРЕКЛИК поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 4951 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 263 от 

11.10.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№174/01.11.2011г, вписан на 08.11.2011г., 

вх.№8078, Акт №39, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-307 от 

14.11.2011г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

поземлен имот 

№021035

поземлен имот 

№021064

поземлен имот 

№022025

поземлен имот 

№023025



81 42 22.7.2011 с.Цар Асен ДО СЕЛОТО поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 8071 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 361 от 

22.12.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№07/1101.2012г, вписан на 25.01.2012г., 

вх.№648, Акт №159, том І в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-044 от 

08.02.2012г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

82 47 22.7.2011 с.Цар Асен ЧЕЛЕБИИ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 

5000кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 361 от 

22.12.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№07/1101.2012г, вписан на 25.01.2012г., 

вх.№648, Акт №159, том І в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-044 от 

08.02.2012г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

83 48 22.7.2011 с.Цар Асен ЧЕЛЕБИИ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 

4000кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 361 от 

22.12.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№07/1101.2012г, вписан на 25.01.2012г., 

вх.№648, Акт №159, том І в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-044 от 

08.02.2012г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

84 49 22.7.2011 с.Цар Асен ЧЕЛЕБИИ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 6245 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 361 от 

22.12.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№07/1101.2012г, вписан на 25.01.2012г., 

вх.№648, Акт №159, том І в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-044 от 

08.02.2012г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

поземлен имот 

№001027

поземлен имот 

№006001

поземлен имот 

№008015

поземлен имот 

№009006



85 50 22.7.2011 с.Цар Асен ЧЕЛЕБИИ поземлен имот с начин 

на трайно ползване:  

НИВА, с площ от 7912 

кв.м.

На основание Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед № 361 от 

22.12.2011год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№07/11.01.2012г, вписан на 25.01.2012г., 

вх.№648, Акт №159, том І в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-044 от 

08.02.2012г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

86 204 30.6.2008 с.Алеково Ал. 

Стамболийск

и

38 І УПИ с площ от 1925 

(хиляда деветстотин 

двадесет и пет)кв.м.

На основание  Решение №104/27.07.2012г.,  

на Общински съвет гр.Алфатар,Заповед № 

225 от 14.08.2012год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№189/19.09.2012г, вписан на 07.12.2012г., 

вх.№9043, Акт №146, том ХХІ в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

 Заповед №РД-361 от 

10.12.2012г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

87 Част 

от 

№215 

03.05.2012год с.Алеково 23 ХІІ 183 ПИ с площ от 300кв.м., 

представляващ част от 

УПИ ХІІ-183,кв.23

На основание Решение №100/27.07.2012г., 

на ОбС гр.Алфатар, Предварителен договор 

№149/24.04.12, договор за продажба на 

недвижим имот частна общинска 

собственост№212/12.11.2012г. Вписан с 

вх.рег.№8420/15.11.2012г., акт.4, том ХХ, 

и.п. 68983 в служба по Вписванията 

Силистра

Заповед №РД-348/29.11.2012г. 

На кмета на община Алфатар 

300кв.м. са отпосани

88 37 13.06.2012г. с.Чуковец ул. Седма 

№10

13 ІV 115 198кв.м., идеални части 

от УПИ ІV-115, в кв.13

На основание  Решение №125/23.10.2012г.,  

на Общински съвет гр.Алфатар,Заповед № 

330 от 14.11.2012год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№221/28.11.2012г, вписан на17.12.2012г., 

вх.№9282, Акт №77, том ХХІІ, и.п. 62570 в 

Службата по вписвания гр.Силистра 

Заповед №РД-379/19.12.2012г. 

На кмета на община Алфатар 

имота е отпосан

поземлен имот 

№009050



89 86 05.10.2012г. с.Цар Асен ул.Трета 

№22

3 ХVІ 51 130 кв.м. ид. части от 

УПИ ХVІ-51, кв.3

На основание  Решение №126/23.10.2012г.,  

на Общински съвет гр.Алфатар,Заповед № 

328 от 14.11.2012год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№02/04.01.2013г, вписан на 08.01.2013г., 

вх.№34, Акт №11, том І и.п. 67559 в 

Службата по вписвания гр.Силистра 

Заповед №РД-013/07.01.2013г. 

На кмета на община Алфатар 

имота е отпосан

90 87 08.10.2012г. с.Цар Асен 18 VІІІ 137 90кв.м. ид. части от УПИ 

VІІІ-137, кв.18

На основание  Решение №127/23.10.2012г.,  

на Общински съвет гр.Алфатар,Заповед 

№РД 329 от 14.11.2012год. на Кмета на 

Община Алфатар, договор за продажба на 

недвижим имот частна общинска 

собственост №03/07.01.2013г, вписан на 

18.01.2012г., вх.№217, Акт №82, том І, и.п. 

67784, 67788 в Службата по вписвания 

гр.Силистра 

Заповед №РД-037/21.01.2013г. 

На кмета на община Алфатар 

имота е отпосан

91 88 08.10.2012г. с.Цар Асен 18 ІХ 137 130кв.м. ид. части от 

УПИ ІХ-137, кв.18

На основание  Решение №127/23.10.2012г.,  

на Общински съвет гр.Алфатар,Заповед 

№РД 329 от 14.11.2012год. на Кмета на 

Община Алфатар, договор за продажба на 

недвижим имот частна общинска 

собственост №03/07.01.2013г, вписан на 

18.01.2012г., вх.№217, Акт №82, том І, и.п. 

67784, 67788 в Службата по вписвания 

гр.Силистра 

Заповед №РД-037/21.01.2013г. 

На кмета на община Алфатар 

имота е отпосан

92 38 19.12.2013 с.Чуковец ул.Четвърта 

№2

3 ХVобщ. 138 Урегулиран поземлен 

имот за индивидуално 

жилищно строителство 

парцел ХV-общ. №138, 

кв.3 

На основание Протокол №36 от 

24.02.2014г., Решение №316 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед №РД 083 от 

12.03.2014год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№054/17.03.2014г, вписан на19.03.2014г., 

вх.№1362, Акт №138, том IV, имотна 

партида 81752 в Службата по вписвания 

гр.Силистра 

 Заповед №РД-096 от 

20.03.2014г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан



93 90 25.11.2013 с.Цар Асен ул. "Трета" 

№11

27 ХІІІ 36 27 кв.м. ид. части от УПИ 

ХІІІ-36, кв.27 целият с 

площ от 582 кв.м. по 

плана на с.Цар Асен, 

общ. Алфатар. 

Общинската част се 

явява след урегулиране 

на имота.

На основание Протокол №36 от 

24.02.2014г., Решение №314 на Общински 

съвет гр.Алфатар, Заповед №РД 081 от 

12.03.2014год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№037/14.03.2014г, вписан на 19.03.2014г., 

вх.№1364, Акт №140, том IV, имотна 

партида 80953 в Службата по вписвания 

гр.Силистра 

 Заповед №РД-095 от 

20.03.2014г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

94 93 25.11.2013 с.Цар Асен ул."Трета" 3 ХІ 55 40 кв.м. ид. части от УПИ 

ХІ-55, кв.3 целият с 

площ от 1260 кв.м. по 

плана на с.Цар Асен, 

общ. Алфатар. 

Общинската част се 

явява след урегулиране 

на имота.

На основание Протокол №36 от 

24.02.2014г., Решение №315 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед №РД 082 от 

12.03.2014год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№081/07.05.2014г, вписан на 08.05.2014г., 

вх.№2326, Акт №119, том VII, имотна 

партида 80957 в Службата по вписвания 

гр.Силистра 

 Заповед №РД-149 от 

09.05.2014г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

95 27 28.8.2014 с.Васил 

Левски

13 VII 325 353 (триста петдесет и 

три) м2 ид. част от УПИ 

VІІ325, кв.13, целият с 

площ от 1603 м2,   по 

плана на с.Васил Левски, 

общ.Алфатар. 

Общинската част от 

имота се явява след 

урегулиране на парцела

На основание Заповед №РД-

398/05.12.2014год. и Договор за покупко-

продажба №235 от 28.11.2014год. вписан в

Службата по вписвания на с вх.рег.№ 7392,

03.12.2014год., акт №42, том ХХI, имотна

партида 87711, имота са  отписан.

 Заповед №РД-

398/05.12.2014год. На кмета на 

община Алфатар имота е 

отписан

96 411 28.10.2014 гр.Алфатар ул.Хан 

Аспарех 

Поземлен имот с 

идентификатор № 

00415.502.5138 с площ 

от 38 (тридесет и осем) 

м2 Трайно 

предназначение на 

територията:Урбанизир

ана 

Начин на трайно 

ползване: Ниско 

застрояване (до 10м)

Номер по предходен 

план: 5, п-л:1

ПИ с 

идент.№00415.502.5138



97 412 28.10.2014 гр.Алфатар Поземлен имот с 

идентификатор № 

00415.502.5139 с площ 

от 39 (тридесет и девет) 

м2 Трайно 

предназначение на 

територията:Урбанизир

ана 

Начин на трайно 

ползване: Ниско 

застрояване (до 10м)

Номер по предходен 

план: 5, п-л: част 1

98 27 28.10.2014 с. 

Кутловица

15 VIII 32 393 (триста деветдесет 

и три) м2 ид. част от 

УПИ VIII32, кв.15, 

целият с площ от 2998 

м2,   по плана на 

с.Кутловица, 

общ.Алфатар. 

Общинската част от 

имота се явява след 

урегулиране на парцела

На основание Заповед №РД-

018/16.01.2015год. и Договор за покупко-

продажба №07 от 06.01.2015год. вписан в 

Службата по вписвания на с вх.рег.№ 118, 

14.01.2015год., акт №49, том I, имотна 

партида 90012, имота са  отписан.

Заповед №РД-

018/16.01.2015год. На кмета на

община Алфатар, имота е

отписан

99 222 10.11.2014 с.Алеково 5 ХХVI 249 28 (двадесет и осем) м2 

ид. част от УПИ ХХVI-

249, кв.5, целият с площ 

от 2582 м2,   по плана на 

с.Алеково, общ.Алфатар. 

Общинската част от 

имота се явява след 

урегулиране на парцела

На основание Протокол №.57 от 

22.12.2014г., Решение №432 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед №РД-025 от 

20.01.2015год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№063/29.01.2015г, вписан на 05.02.2015г., 

вх.№671, Акт №55, том II, имотна партида 

90408 в Службата по вписвания гр.Силистра 

Заповед №РД-

049/10.02.2015год. На кмета на

община Алфатар, имота е

отписан

100 223 10.11.2014 с.Алеково 5 ХХVII 248 133 (сто тридесет и три) 

м2 ид. част от УПИ ХХVII-

248, кв.5, целият с площ 

от 5803 м2,   по плана на 

с.Алеково, общ.Алфатар. 

Общинската част от 

имота се явява след 

урегулиране на парцела

На основание Протокол №.57 от 

22.12.2014г., Решение №432 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед №РД-025 от 

20.01.2015год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№063/29.01.2015г, вписан на 05.02.2015г., 

вх.№671, Акт №55, том II, имотна партида 

90408 в Службата по вписвания гр.Силистра 

Заповед №РД-

049/10.02.2015год. На кмета на

община Алфатар, имота е

отписан

ПИ с 

идент.№00415.502.5139



101 40 4.5.2015 с.Чуковец ул.Трета 6 II 142 Урегулиран поземлен 

имот за училище с площ 

от 4443 км.м.,  Сгради, 

които попадат върху 

имота: Училище - 

масивна едноетажна 

сграда със ЗП от 208 

кв.м.

На основание Протокол №59 от 

12.06.2015г., Решение №497 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед №РД-215 от 

28.07.2015год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№237/12.08.2015г, вписан на 13.08.2015г., 

вх.№5459, Акт №148, том ХIII, имотна 

партида 95336 в Службата по вписвания 

гр.Силистра 

 Заповед №РД-238 от 

14.08.2015г. на кмета на община 

Алфатар имотът е отписан

102 96 9.6.2015 с.Цар Асен ул.Седма № 18 IV 143 20 (двадесет) м2 ид. 

част от У№ IV-143, кв.18, 

целият с площ от 920 

м2,   по плана на с.Цар 

Асен, общ.Алфатар. 

Общинската част от 

имота се явява след 

урегулиране на парцела

На основание Протокол №.61 от 

06.08.2015г., Решение №525 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед №РД-248 от 

31.08.2015год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№252/07.09.2015г, вписан на 09.09.2015г., 

вх.№6044, Акт №76, том XV, имотна партида 

96174;96176;96177; 98496  в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

Заповед №РД-

266/11.09.2015год. На кмета на

община Алфатар, имота е

отписан

103 97 9.6.2015 с.Цар Асен ул.Седма № 18 V 143 25 (двадесет и пет) м2 

ид. част от У№ V-143, 

кв.18, целият с площ от 

840 м2,   по плана на 

с.Цар Асен, общ.Алфатар. 

Общинската част от 

имота се явява след 

урегулиране на парцела

На основание Протокол №.61 от 

06.08.2015г., Решение №525 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед №РД-248 от 

31.08.2015год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№252/07.09.2015г, вписан на 09.09.2015г., 

вх.№6044, Акт №76, том XV, имотна партида 

96174;96176;96177; 98496  в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

Заповед №РД-

266/11.09.2015год. На кмета на

община Алфатар, имота е

отписан

104 98 9.6.2015 с.Цар Асен ул.Осма № 18 XII 143 45 (четиридесет и пет) 

м2 ид. част от У№ XII-

143, кв.18, целият с 

площ от 840 м2,   по 

плана на с.Цар Асен, 

общ.Алфатар. 

Общинската част от 

имота се явява след 

урегулиране на парцела

На основание Протокол №.61 от 

06.08.2015г., Решение №525 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед №РД-248 от 

31.08.2015год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№252/07.09.2015г, вписан на 09.09.2015г., 

вх.№6044, Акт №76, том XV, имотна партида 

96174;96176;96177; 98496  в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

Заповед №РД-

266/11.09.2015год. На кмета на

община Алфатар, имота е

отписан



105 99 9.6.2015 с.Цар Асен ул.Осма № 18 XIII 143 40 (четиридесет) м2 ид. 

част от У№ XIII-143, 

кв.18, целият с площ от 

880 м2,   по плана на 

с.Цар Асен, общ.Алфатар. 

Общинската част от 

имота се явява след 

урегулиране на парцела

На основание Протокол №.61 от 

06.08.2015г., Решение №525 на Общински 

съвет гр.Алфатар,Заповед №РД-248 от 

31.08.2015год. на Кмета на Община 

Алфатар, договор за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост 

№252/07.09.2015г, вписан на 09.09.2015г., 

вх.№6044, Акт №76, том XV, имотна партида 

96174;96176;96177; 98496  в Службата по 

вписвания гр.Силистра 

Заповед №РД-

266/11.09.2015год. На кмета на

община Алфатар, имота е

отписан

106 с.Васил 

Левски

 0,564 дка. от имот 

№101211 собственост 

на Община Алфатар се 

заменят с 0,564 дка. от 

имот №002043 

собственост на 

"СТРЕЛЕЦ 99" ЕООД

На основание Решение на ОбС гр.Алфатар, 

Заповед №РД-221/31.07.2015 год., на кмета 

на община Алфатар, Договор за замяна на 

недвижим имот с №249/28.08.2015г.

имот №101211 и имот 

№002043


