
№ по 

ред

№ и дата на съставяне на 

акта за общинска 

собственост

Номер на 

досие
Местонахождение Вид и описание на имота

Данъчна оценка 

на имота към 

момента на 

утвърждаване на 

акта

Предоставени права за 

управление

Възникнали или учредени 

ограничени вещни права 

върху имота на 

основание чл. 7, ал. 2, 

изречение второ от ЗОС

Наличие на 

договор за 

концесия

Актове, по силата 

на които 

имотът/част от 

имота е престанал 

да бъде общинска 

собственост

Заповед за отписване на акта за 

общинска собственост, № и дата на 

съставяне на акт за поправка на акта за 

общинска собственост, № и дата на 

съставяне на нов акт за общинска 

собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 47/18.03.2002г.

гр.Исперих местността 

"Рибарника" /извън града на 

около500м Югозападно/

Масивна сграда-хижа на 

два етажа със застроена 

площ 163кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

2 69/18.03.2002г.
гр.Исперих, ул."Ахинора"кв.78, 

парцел І

Масивна триетажна 

сграда /болница/ със 

застроена площ.           2 

847кв.м .Дворно място-       

58 315кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

3 85/20.03.2002г
гр.Исперих ул."Иван  Кръстев" 

кв.92 парцел VІІ

Масивна двуетажна 

сграда ДЕТСКИ ЯСЛИ        

със застроена площ                   

1 073кв.м.  Дворно място-          

9 791кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4 87/20.03.2002г.
гр.Исперих ул"Лудогорие 

кв.125 парцел І

Основно у-ще "Хр. 

Ботев"-масивна сграда на 

три етажа и физкултурен 

салон с обща застроена 

площ 1500кв.м.Дворно 

място-10 984 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5 88/20.03.2002г.
гр.Исперих ул."Цар 

Освободител" кв.130 парцел І

Исторически музей-

масивна едноетажна 

сграда/бивш младежки 

дом/със застроена площ 

572кв.м.Дворно място-4 

689 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

С Решение 

114/12. По 

протокол 26 от 

12.01.1994г е 

предоставено на 

Исторически 

музей за 

стопанисване и 

управление. 

Главен регистър за публична общинска собственост

Приложение № 7 към чл. 2, т. 7 и чл. 25



6 89/20.03.2002г.
   гр.Исперих ул.Х.. Аспарух"    

кв.56 парцел І

Масивна триетажна 

сграда 

"Гимназия"В.Левски" със 

застроена площ 

1185кв.м: предверие-

135кв.м физкултурен 

салон на един  етаж-

275кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

7 90/25.03.2002г.
гр.Исперих ул".Арда"   кв.56 

парцелІІ

Масивна пететажна 

сграда ОБЩЕЖИТИЕ 

със застроена площ 

516кв.м Дворно място-1 

189кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

8 91/25.03.2002г.
гр.Исперих ул."В. Левски"   

кв.122 парцелІ

Масивна сграда /бивше 

основно училище 

"Хр.Ботев"/ със 

застроена площ 435кв.м 

Дворно място-7 521кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

9 92/25.03.2002г.
гр.Исперих ул."В. Левски"            

кв.29парцелVІІ

Масивна двуетажна 

сграда-ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРА ЦИЯ 

със застроена площ 

635кв.м.Дворно място-1 

006кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

10 93/25.03.2002г.
гр.Исперих  ул".Оборище" 

кв.66парцел ІІ

Масивна сграда/ЗАЛА 

ЗА БОРБА/ със застроена 

площ 388 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

11 94/26.03.2002г.
гр.Исперих ул."В. Левски"            

кв.29парцел ІІІ

Киносалон и картинна 

галерия масивна 

двуетажна сграда със 

застроена площ 

731кв.м.Дворно място-1 

141кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5175/31.07.2012г.



12 95/26.03.2002г.
гр.Исперих ул."В. Левски"            

кв.188 парцел І

Масивна двуетажна 

сграда "Културен 

дом,ритуална зала 

библиотека и музей" със 

застроена площ 

1800кв.м.Дворно място-3 

354кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5260/18.02.2013г.

13 96/26.03.2002г.
гр.Исперих ул."В. Левски"            

кв.29 парцел ІV

Незастроен парцел за 

озеленяване КОО с площ        

2 705кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

14 97/26.03.2002г.
гр.Исперих        местност 

КОНДЖА ЕКИНЛИК"

Гробищен парк       с 

площ 66,311дка. 

Ритуална зала/метална 

сграда/със застроена 

площ 114кв.м 

Работилница за 

изработване на 

паметници-масивна 

сграда със застроена 

площ 76кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

15 98/26.03.2002г.
гр.Исперих"  ул.   Дочо 

Михайлов" кв.138      парцел ІІІ

Плувен басейн със 

застроена площ 

375кв.м.Сграда към 

басейна със застроена 

площ 92кв.м.Дворно 

място-4 282кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

16 99/26.03.2002г.
гр.Исперих  "Борис Савов" 

кв.138 парцел І

Градски парк с площ 52 

073кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



17 100/26.03.02г.
гр.Исперих"      ул. Дочо 

Михайлов" кв.138      парцел ІV

Стадион                 и 

съблекалня със застроена 

площ 155кв.м.Обща 

площ 32 633кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов№ 5262/18.02.2013г.

18 101/27.03.02г.
гр.Исперих ул."Въча"        

кв.136        парцел ІХ

Масивна едноетажна 

сграда/Общинска служба 

по соц. подпомагане/със 

застроена площ 

654,40кв.м. Дворно 

място -         2 320кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

19 102/27.03.02г.
гр.Исперих     ул "В. Левски" 

кв.57 парцел І

Масивна четириетажна 

сграда-ОУ"Васил 

Априлов" със застроена 

площ-2751кв.м.Масивна  

двуетажна сграда /бивше 

училище/ със застроена 

площ-409кв.м и дворно 

място-        20 660кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

20 103/27.03.02г.
гр.Исперих ул."Чумерна" кв.44 

парцел ІІ

Масивна сграда на два 

етажа-Целодневна детска  

градина №5"Слънце" със 

застроена площ 666 

кв.м.Дворно място-7 

007кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов.№ 5263/18.02.2013г.

21 104/28.03.02г.
с.Белинци ул."Кирил и Методи"         

кв.21 парцел ІІІ

Масивна сграда на два 

етежа УЧИЛИЩЕ със 

застроена площ 266кв.м 

и дворно място 5 

834кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5632/25.11.2013г.



22 106/28.03.02г.
с.Белинци ул."В.Левски"       

кв.18 парцелVІІІ

Сграда "КМЕТСТВО" 

със застроена площ 

135кв.м  дворно място -

691кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

23 107/28.03.02г.
с.Белинци ул."В.Левски"       

кв.19 

Масивна сграда на два 

етежа  "ЧИТАЛИЩЕ" 

със застроена площ 285 

кв.м , дворно място от 

3430кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 4528/05.02.2010г.

24 141/08.04.02г.

Ученически лагер находящ се в 

местността       "Сборяново" в 

района между с.М. Поровец и 

с.Свещари обл.Разград

Ученически лагер 

състоящ се от: Бараки 

големи-6 бр.със ЗП 

148м2  и ОЗП 

888м2.Бараки малки-

2бр.съсЗП 43.5 м2 и ОЗП 

87 м2.Столова със ЗП 

246,30м2, тоалетна и 

баня със ЗП 75,60м2 

КПП със ЗП 17,70 м2              

и спортна площадка 

2200м2.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

25 174/17.04.02г.
с.Белинци          кв.21 парцелVІ.         

с.Белинци кв.21парцелVІ

Масивна едноетажна 

сграда ДЕТСКА 

ГРАДИНА  със 

застроена площ 533,70 

кв.м.    Дворно място с 

площ 3800кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 4566/19.02.2010г.

26 197/19.04.02г.

гр.Исперих,  кв.73,парцел ІІ 

гр.Исперих   ул."Х. Аспарух"-за 

паркинг

ПАРКИНГ          с площ                 

1 061.19кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



27 198/19.04.02г.

гр.Исперих,  кв.73,парцел І 

гр.Исперих   ул."Х. Аспарух"-за 

озеленяване

Зелени площи за 

обществено ползване              

с обща площ                    2 

261.11кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

28 202/09.05.02г. 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

29 203/09.05.02г. с.Вазово кв.68 парцели І и V

Незастроени дворни 

мяста с площ 1 820 кв.м 

ГРОБИЩА

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

30 211/10.05.02г. с.Вазово кв.51 парцел І 

Масивна двуетажна 

сграда "УЧИЛИЩЕ" със 

застроена площ 455кв.м 

и дворно място14 

325кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

31 212/10.05.02г.

с.Вазово площад с.Вазово 

площад между О.К. 47-49-50-51-

41-42

ПЛОЩАД между О.К 47-

49-50-51 41-42

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

32 214/10.05.02г. с.Вазово кв.43 парцел І V

Масивна двуетажна 

сграда ЧИТАЛИЩЕ със 

застроена площ 360  кв.м                          

и дворно място   2 

070кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



33 215/10.05.02г.

с.Вазово площад с.Вазово  

площад между О.К.95-97а  105-

106

ПЛОЩАД между О.К 95-

97а         105-106                     

с площад 7580кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

34 217/11.05.02г.

гр.Исперих кв.10,парцел І І 

гр.Исперих кв.10 парцел І І /до 

джамиятя/ 

Място за озеленяване и 

комплексно обществено  

обслужване           /до 

джамията/ с площ 535 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

35 218/11.05.02г.

гр.Исперих кв.184,парцел ХІV 

гр.Исперих кв.184 парцел ХІV-

371  /МУЗЕЙ/ 

Сграда Музей със 

застроена площ 

115.30кв.м и дворно 

място 358,59 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

36 219/11.05.02г.

гр.Исперих кв.62,  парцел Х І І 

гр.Исперих кв.62 парцел   Х І І-

207 

Постройка от леки 

сглобяеми елементи 

/дървена барака/ 

ДОМАШЕН 

СОЦИАЛЕН 

ПАТРОНАЖ/ на един 

етаж  със застроена площ 

290,40 кв.м полумасивна  

сграда на един етаж със 

застроена  площ 36,00 

кв.м     част от метален 

склад-гараж с площ 

90.00кв.м и  дворно 

място            1 831.80кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



37 220/20.05.02г.

гр.Исперих кв.136,  парцел  І І 

гр.Исперих кв.136 парцел    І І 

ДЕТСКА ГРАДИНА №1 

Масивна едноетажна 

сграда -Детска градина 

"Щастливо детство" със 

зъстроена площ 473.10 

кв.м    и    дворно място      

3 819 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

38 253/20.05.02г.
с.Делчево площад с.Делчево,       

площад между О.К 35-36-52-53

ПЛОЩАД между О.К.35-

36-52-53 с площ 5 

100кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

39 254/20.05.02г.

с.Делчево площад с.Делчево,       

площад между О.К 38-39         

45-49

ПЛОЩАД между О.К.38-

39-45-49  с площ  

4500кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

40 255/20.05.02г.

с.Делчево площад с.Делчево,       

площад между О.К 40-41         

42-43

ПЛОЩАД между О.К.40-

41-42-43  с площ 1 

870кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

41 256/20.05.02г. с.Делчево кв20парцелХІV

Полумасивна едноетажна 

сграда ДЕТСКА 

ГРАДИНА със застроена 

площ 372 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5285/18.02.2013г.



42 257/20.05.02г. с.Делчево кв 20 парцелХІV

Масивна двуетажна 

сграда УЧИЛИЩЕ със 

застроена площ 230кв.м 

полумасивна пристройка 

на един етаж със 

застроена площ 96кв.м и 

дворно място от                  

5 695кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

43 258/20.05.02г. с.Делчево кв 11 парцел V

Масивна сграда ФУРНА 

със застроена площ 

154кв.м и дворно място 

от 1024кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

44 259/20.05.02г. с.Делчево кв 11 парцел І V

Масивна двуетажна 

комбинирана сграда 

КМЕТСТВО   

ЧИТАЛИЩЕ  ЗДРАВНА 

СЛУЖБА И ПОЩА със 

застроена площ 415 кв.м 

и дворно място от 1 

050кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5437/24.04.2013г.

45 262/21.05.02г.

с.Вазово              кв.43 парцел 

VІІІ с.Вазово              кв 43 

парцел-       VІІІ-135

Сграда "КМЕТСТВО" 

със застроена площ 

164кв.м и дворно  място        

1 020кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

46 263/21.05.02г.

с.Вазово              кв.43 парцел 

VІІ с.Вазово              кв 43 

парцел-       VІІ-134

Дворно място с площ 

1070кв.м към кметството

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



47 264/21.05.02г. с.Вазово  кв.39 парцел VІІ 

Масивна 

сграда"ДЕТСКА 

ГРАДИНА" със 

застроена площ 420кв.м 

и дворно място 2 560кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 4675/16.08.2010г.

48 279/06.06.02г.

с.Къпиновци кв.6 парцел І 

с.Къпиновци кв.6 парцел І-

ДЕТСКА ГРАДИНА

Масивна 

сграда"ДЕТСКА 

ГРАДИНА" със 

застроена площ 192кв.м 

и дворно място 2 650кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5283/18.02.2013г.

49 280/06.06.02г.

с.Къпиновци кв.4 парцел І 

с.Къпиновци кв.4 парцел І-

КМЕТСТВО

Масивна комбинирана 

сграда-КМЕТСТВО, 

ЗДРАВЕН ДОМ И 

МАГАЗИН със застроена 

площ 295кв.м и дворно 

място от 625кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5436/24.04.2013г.

50 314/14.06.02г.

с.Китанчево кв49парцелVІІІ 

с.Китанчево кв.49 парцел-VІІІ-

общински

Втори етаж от сграда -

КМЕТСТВО със 

застроена площ 

309,01кв.м сутерен със 

застроена площ 

40,03кв.м общи части 

22,37кв.м и дворно място 

865кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

51 315/14.06.02г. с.Китанчево кв21 парцел ІV 

Масивна сграда ДЕТСКА 

ГРАДИНА със застроена 

площ 238кв.м и дворно 

място 3 524кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

52 316/14.06.02г.

с.Китанчево кв33парцел І 

с.Китанчево кв.33 парцел-І-

УЧИЛИЩЕ

Масивна двуетажна 

сграда УЧИЛИЩЕ със 

застроена площ 822 кв.м 

и дворно място         18 

000кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



53 322/17.06.02г.

с.Китанчево кв35парцел ІІ 

с.Китанчево кв.35 парцел-ІІ-

ЧИТАЛИЩЕ

Масивна двуетажна 

сграда ЧИТАЛИЩЕ със 

застроена площ 320  кв.м                          

и дворно място   3 

170кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

54 325/17.06.02г.

гр.Исперих   ЕКНМ 32874 

грИсперих,местност"ЧАКМАК 

ЛЪК"ВОДОЕМ

ИЗКУСТВЕНА ВОДНА 

ПОМПА с площ 

206,727дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

55 326/17.06.02г.

с.Делчево ЕКАТТЕ 20609 

с.Делчево,местност"ФЕРАТПА

РКЪШЛА"ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 6,722 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

56 327/17.06.02г.

с.Делчево ЕКАТТЕ 20609 

с.Делчево,местност"ФЕРАТПА

РКЪШЛА"ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 7,401 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

57 328/17.06.02г.

с.Белинци  ЕКАТТЕ 03472 

с.Белинци,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"      ЯЗОВИР

ЯЗОВИР с площ 

4,339дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

58 329/17.06.02г.

с.Белинци    ЕКАТТЕ 03472 

с.Белинци,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"      ЯЗОВИР

ЯЗОВИР с площ 

2,576дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



59 330/17.06.02г.

с.Белинци    ЕКАТТЕ 03472 

с.Белинци,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"      ЯЗОВИР

ЯЗОВИР с площ 

9,159дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

60 331/17.06.02г.

с.Белинци   ЕКАТТЕ 03472 

с.Белинци,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"     ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 4,347 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

61 332/17.06.02г.

с.Белинци    ЕКАТТЕ 03472 

с.Белинци,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"     ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 2,398 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

62 333/17.06.02г.

с.Белинци      ЕКАТТЕ 03472 

с.Белинци,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"     ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 2,304 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

63 334/18.06.02г.

с.Духовец   ЕКАТТЕ 24150 

с.Духовец,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"     ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 1,479 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

64 335/18.06.02г.

с.Духовец   ЕКАТТЕ 24150 

с.Духовец,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"     ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 1,344 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



65 336/18.06.02г.

с.Духовец   ЕКАТТЕ 24150 

с.Духовец,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"     ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 6,797 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

66 337/18.06.02г.

с.Духовец   ЕКАТТЕ 24150 

с.Духовец,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"     ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 3,588 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

67 338/18.06.02г.

с.Духовец   ЕКАТТЕ 24150 

с.Духовец,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"     ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 1,796 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

68 339/18.06.02г.

с.Духовец   ЕКАТТЕ 24150 

с.Духовец,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"     ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 4,351 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

69 340/18.06.02г.

с.Духовец   ЕКАТТЕ 24150 

с.Духовец,местност"НЕОПРЕД

ЕЛЕНА"     ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 4,876 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

70 341/18.06.02г.

с.Китанчево  ЕКАТТЕ 37010 

с.Китанчево   

местност"НЕОПРЕДЕЛЕНА"        

Изкуствена водна площ

ИЗКУСТВЕНА ВОДНА 

ПЛОЩ с площ 11,976дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



71 342/18.06.02г.

с.Конево  ЕКАТТЕ 38296 

с.Конево   

местност"НЕОПРЕДЕЛЕНА" 

ЯЗОВИР

ЯЗОВИР с площ 6,853 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

72 343/18.06.02г.

с.Къпиновци   ЕКАТТЕ 40899 

с.Къпиновци 

местност"НЕОПРЕДЕЛЕНА"   

ЯЗОВИР

ЯЗОВИР с площ 4,032 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

73 344/18.06.02г.

с.Лъвино ЕКАТТЕ 44358 

с.Лъвино  

местност"НЕОПРЕДЕЛЕНА"  

ЯЗОВИР

ЯЗОВИР с площ 33,946 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5716/08.04.2014г.

74 345/18.06.02г.

с.Средоселци ЕКАТТЕ 68552 

с.Средоселци местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"ВОДОЕМ

ВОДОЕМ  с площ 8,780 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

75 346/18.06.02г.

с.Яким Груево ЕКАТТЕ 87285 

с.Яким Груево" местност 

НЕОПРЕДЕЛЕНА"ЯЗОВИР

ЯЗОВИР с площ 21,934 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

76 347/18.06.02г.

с.Яким Груево ЕКАТТЕ 87285 

с.Яким Груево" местност 

НЕОПРЕДЕЛЕНА"ЯЗОВИР

ЯЗОВИР с площ 1,841 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



77 348/18.06.02г.

с.Яким Груево ЕКАТТЕ 87285 

с.Яким Груево" местност 

НЕОПРЕДЕЛЕНА"ЯЗОВИР

ЯЗОВИР с площ 1,945 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

78 349/18.06.02г.

гр.Исперих ЕКАТТЕ 32874 

гр.Исперих местност"     

АЙОРМАН" ИЗКУСТВЕНА 

ВОДНА ПЛОЩ

ИЗКУСТВЕНА ВОДНА 

ПЛОЩ с площ 19,706 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

79 350/18.06.02г.

гр.Исперих ЕКАТТЕ 32874 

гр.Исперих местност" 

ЧЕРКЕЗЛИК" ИЗКУСТВЕНА 

ВОДНА ПЛОЩ

ИЗКУСТВЕНА ВОДНА 

ПЛОЩ с площ 18,289 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

80 351/18.06.02г.

гр.Исперих ЕКАТТЕ 32874 

гр.Исперих местност" СЪРТА" 

ИЗКУСТВЕНА ВОДНА ПЛОЩ

ИЗКУСТВЕНА ВОДНА 

ПЛОЩ с площ 47,521 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

81 352/19.06.02г.

с.Малък Поровец ЕКНМ 46913 

с.Малък Поровец ЕКНМ 46913 

ВОДОЕМ

ВОДОЕМ с площ 3,865 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

82 353/19.06.02г.
Исперих ЕКАТТЕ 32874 

гр.Исперих  ВОДОЕМ

ВОДОЕМ с площ 71,994 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



83 354/19.06.02г.
с.Печеница кв.3 парцел І 

с.Печеница кв.3парцел І-32 ЦДГ

Полумасивна училищна 

сграда ДЕТСКА 

ГРАДИНА със застроена 

площ 108кв.м 

Полумасивна пристройка 

към сградата от 115 кв.м 

и дворно  място 1 

272кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5284/18.02.2013г.

84 355/19.06.02г.

с.Печеница кв.6 парцел І 

с.Печеница кв.6парцел І-32 

КМЕТСТВО

Масивна комбинирана 

сграда-КМЕТСТВО,    

ЧИТАЛИЩЕ И 

ЗДРАВЕН ДОМ с 

разгърната застроена 

площ 569кв.м.    

Полумасивна 

сграда/навес/със 

застроена площ 52 кв.м и 

дворно място 1 855кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5434/24.04.2013г.

85 356/19.06.02г.

с.Печеница кв.9парцел ІІІ 

с.Печеница кв.9 парцел      ІІІ -

115

Незастроено дворно 

място /СТАРИ 

ГРОБИЩА/ с площ 1 290 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

86 357/19.06.02г.

с.Печеница кв.9парцел VІІ 

с.Печеница кв.9 парцел      VІІ -

115

Незастроено дворно 

място /СТАРИ 

ГРОБИЩА/ с площ 1 480 

кв.м

41

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

87 358/19.06.02г.

с.Печеница кв.9 парцел ІІ 

с.Печеница кв.9 парцел      ІІ -

115

Незастроено дворно 

място /СТАРИ 

ГРОБИЩА/ с площ 900 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



88 359/19.06.02г.

с.Печеница кв.13 парцел І 

с.Печеница кв.13 парцел  І -за 

ГРАДИНА

Незастроено дворно 

място /ГРАДИНА/ с 

площ 2 050 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

89 419/24.06.02г.

с.Конево            кв.13 парцел І 

с.Конево кв.13 парцел І за 

ЧИТАЛИЩЕ

Масивна сграда 

КУЛТУРЕН ДОМ със 

застроена площ  430 кв.м 

и дворно място от 15 400 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

90 420/24.06.02г.

с.Конево         кв.21 парцел І 

с.Конево кв.21 парцел І за 

УЧИЛИЩЕ

Училищна  сграда със 

застроена площ 234 кв.м 

и дворно място от 8 000 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

91 421/24.06.02г.

с.Конево         кв.28 парцелVІІ 

с.Конево кв.28 парцел VІІ за 

КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ

Масивна едноетажна 

сграда КМЕТСТВО И 

ЗДРАВЕН ДОМ със 

застроена площ 137 кв.м 

и дворно място от 5 

250кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

92 443/25.06.02г.

с.Средоселци кв.4 парцел ІІІ 

с.Средоселци кв.4 парцел ІІІ-

общински

78,38% идеални части от 

комбинирана сграда 

КМЕТСТВО,        

ЧИТАЛИЩЕ,       ПОЩА 

И МАГАЗИН със 

застроена площ 360кв.м 

и дворно място 830 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5683/03.01.2014г.

93 445/25.06.02г.

с.Средоселци извън регулация 

с.Средоселци  извън регулация 

УЧИЛИЩЕ

Масивна сграда 

УЧИЛИЩЕ със 

застроена площ 290 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



94 446/25.06.02г.

с.Средоселци кв.25 парцел ІІ 

с.Средоселци кв.25 парцел ІІ- 

ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

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

нов АОС№ 5832/17.02.2015г.

95 462/27.06.02г.

с.Подайва,         ЕКАТТЕ 56945 

с.Подайва местност       

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"ДЕРЕ

ДЕРЕ с площ 27,661 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

96 463/27.06.02г.

с.Подайва,         ЕКАТТЕ 56945 

с.Подайва местност       

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ" язовир

ЯЗОВИР с площ 2,029 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

97 464/27.06.02г.

с.Подайва,         ЕКАТТЕ 56945 

с.Подайва местност       

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ" водоем

ВОДОЕМ с площ 1,369 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

98 465/27.06.02г.

с.Подайва,         ЕКАТТЕ 56945 

с.Подайва местност       

"НЕОПРЕДЕЛЕНА" водоем

ВОДОЕМ с площ 1,484 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

99 466/27.06.02г.
с.Китанчево ЕКАТТЕ 37010 

с.Китанчево местност       

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"       

предпазна дига

Предпазна дига с площ 

3,191 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



100 467/27.06.02г.
с.Китанчево ЕКАТТЕ 37010 

с.Китанчево местност       

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"       

предпазна дига

Предпазна дига с площ 

2,281 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

101 468/27.06.02г.

с.Тодорово ЕКАТТЕ 72578 

с.Тодорово местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА " яма

ЯМА с площ 4,326 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

102 509/02.07.02г.
с.Лъвино кв.19 с.Лъвино кв.19 

пл.№310

Масивна  сграда ДОМ 

НА КУЛТУРАТА         

със застроена площ 370 

кв.м и дворно място          

3 520 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

103 510/02.07.02г.
с.Лъвино кв.25 с.Лъвино кв.25 

пл.№267

Полумасивна сграда 

ДЕТСКА ГРАДИНА със 

застроена площ 300 кв.м 

и дворно място        1 630 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов № 5264/18.02.2013г.

104 511/02.07.02г.

с.Лъвино кв.33 парцел ХІ 

с.Лъвино кв.33 парцел ХІ 

УЧИЛИЩЕ

Масивна сграда 

УЧИЛИЩЕ със 

застроена площ  496 кв.м 

и дворно място       5 090 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов № 5474/01.07.2013г.

105 512/02.07.02г.

с.Лъвино кв.19  с.Лъвино кв.19 

план №312 КМЕТСТВО И 

ЗДРАВЕН ДОМ

Масивна двуетажна 

сграда КМЕТСТВО И 

ЗДРАВЕН ДОМ със 

застроена площ 144 кв.м 

и дворно място          1 

595 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



106 525/14.08.02г.

с.Свещари кв.38 парцел І 

с.Свещари кв.38 парцел І за 

КМЕТСТВО

Полумасивна сграда 

"КМЕТСТВО" със 

застроена площ 317 кв.м 

и дворно място от 2 200 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5169/25.07.2012г.

107 529/14.08.02г.

с.Свещари кв.60 парцел І 

с.Свещари кв.60 парцел І за 

ЦДГ

Сграда "ДЕТСКА 

ГРАДИНА" със 

застроена площ 394 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

108 534/15.08.02г.

с.Свещари площад  м/у О.К 

64а,65,83а и 86 с.Свещари ДОМ 

НА КУЛТУРАТА

Площад между О.К 64а 

65 ,83а и 86 с площ 1 900 

кв.м и масивна 

сграда"ДОМ НА 

КУЛТУРАТА" със 

застроена площ 291 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5172/24.09.2012г.           

АОС№ 5174/24.09.2012г.

109 536/15.08.02г. с.Свещари  кв.60 парцел І

Училищна  сграда със 

застроена площ 837 кв.м 

и дворно място от 12 890 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

110 537/15.08.02г.

с.Свещари  кв.60 парцел І 

с.Свещари кв.60 парцел І за 

УЧИЛИЩЕ

Масивна училищна 

сграда-ОУ"Христо 

Ботев" със застроена 

площ 435 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

111 565/20.08.02г.

гр.Исперих кв.101 парцел І 

гр.Исперих кв.101 парцел І за 

ПАРК 

зелени площи за 

обществено  ползване 

парк "Владимир Друмев" 

с площ 10 930 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5623/



112 664/18.09.02г.

с.Подайва кв.9 парцел ІV 

с.Подайва кв.9 парцел ІV-148 

УЧИЛИЩЕ

Масивна сграда 

УЧИЛИЩЕ със 

застроена площ 875 кв.м 

и дворно място       25 

506 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

113 665/18.09.02г.

с.Подайва кв.9 парцел ІV 

с.Подайва кв.9 парцел ІV-148  

ДЕТСКА ГРАДИНА

Масивна сграда ДЕТСКА 

ГРАДИНА  със 

застроена  площ 684 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

114 737/04.10.02г.

гр.Исперих кв.117 парцел ХІІІ             

гр.Исперих кв.117 парцел ХІІІ-

1586

Масивна двуетажна 

сграда /ЦДГ"1-ви юни"/ 

със застроена площ 380 

кв.м и дворно място           

2 965,30 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5332/27.02.2013г.

115 738/14.10.02г.

гр.Исперих кв.116парцел V            

гр.Исперих кв.116 парцел V-

детска площадка

Детска площадка и 

трафопост към ЦДГ №4 с 

площ 1 706 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

116 774/18.10.02г. с.Рйнино кв.19 парцел І
Масивна сграда 

"ЧИТАЛИЩЕ" със 

застроена площ 615 кв.м 

и дворно място        3 960 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5711/14.03.2014г.

117 776/18.10.02г.
с.Рйнино кв.20 с.Райнино кв.20 

пл.№106

Масивна двуетажна 

сграда "УЧИЛИЩЕ" със 

застроена площ 486.кв.м 

и дворно място от              

15 000 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 4974/02.12.2011г.



118 777/18.10.02г.
с.Рйнино кв.38 парцел VІІ  

с.Райнино кв.38 парцел VІІ-255

Масивна сграда 

"ДЕТСКА ГРАДИНА" 

със застроена площ 207 

кв.м и дворно  място от 7 

000 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5334/27.02.2013г.

119 778/18.10.02г. с.Рйнино кв.18 парцел І  

Масивна сграда 

"КМЕТСТВО И 

ЗДРАВЕН ДОМ" със 

застроена площ 140 кв.м 

и дворно място от 3 865 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

120 811/01.10.02г.

с.Подайва кв.34,пл.№370 

с.Подайва кв.34 пл.№370 

КМЕТСТВО

Масивна сграда 

КМЕТСТВО със 

застроена площ 235 кв.м 

полумасивна сграда със 

застроена площ 110 кв.м 

и дворно място            6 

121 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5165/10.07.2012г.

121 813/04.11.02г.

с.Подайва кв.34,пл.№205 

с.Подайва кв.34 пл.№205 

ЧИТАЛИЩЕ

Масивна двуетажна 

сграда ЧИТАЛИЩЕ със 

застроена площ 384 кв.м 

и дворно място            5 

548 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5590/03.10.2013г.

122 819/07.11.02г.

с.Йонково ЕКНМ 34103 

с.Йонково ЕКНМ 34103 

ВОДОЕМ

Водоем с площ 23,951 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

123 840/10.11.02г.

с.Г. Поровец кв.46 парцел І с.Г. 

Поровец  кв.46 парцел І-

ЧИТАЛИЩЕ

Масивна  двуетажна 

сграда       

"ЧИТАЛИЩЕ" със 

застроена площ 722 кв.м 

и дворно място от 7 785 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



124 843/10.11.02г.

с.Г. Поровец кв.25 парцел ІІ с.Г. 

Поровец  кв.25 парцел        ІІ-

275

Полумасивна сграда 

КМЕТСТВО със 

застроена площ  145 кв.м  

полумасивна  стопанска  

сграда  със застроена 

площ  34 кв.м и дворно 

място от 1 020 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

125 850/11.11.02г.

с.Г. Поровец кв.25 парцел І с.Г. 

Поровец  кв.25 парцел  І 

УЧИЛИЩЕ

Масивна двуетажна  

сграда УЧИЛИЩЕ със 

застроена  площ   283 

кв.м и дворно  място от 6 

674 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

126 851/11.11.02г.

с.Г. Поровец кв.25 парцел І с.Г. 

Поровец  кв.25 парцел  І 

ДЕТСКА ГРАДИНА

Масивна сграда ДЕТСКА 

ГРАДИНА  със 

застроена  площ 214 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

127 883/17.12.02г. с.Тодорово  кв.28,пл.№221

Полумасивна сграда-

бивше турско училище 

със застроена площ 45 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

128 884/17.12.02г.

с.Тодорово кв.44 парцел ІІ 

с.Тодорово кв.44 парцел        ІІ-

335

Масивна двуетажна 

сграда"ДЕТСКА 

ГРАДИНА" със 

застроена площ 246 кв.м 

и дворно  място           3 

080 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов № 5259/18.02.2013г.



129 885/17.12.02г.

с.Тодорово кв.44 парцел І 

с.Тодорово кв.44 парцел        І-

341

Двуетажна масивна 

сграда "УЧИЛИЩЕ"със 

застроена площ 790 кв.м 

и дворно място        20 

906 кв.м физкултурен 

салон със застроена 

площ 380 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

130 891/08.01.03г. 

с.Духовец          кв.11 парцел ІІ 

с.Духовец                 кв.11 

парцел ІІ КМЕТСТВО

Масивна сграда 

"КМЕТСТВО" при 

застроена площ 590 кв.м 

и дворно място от 240 

кв.м 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

131 892/08.01.03г.

с.Духовец          кв.11 парцел І 

с.Духовец                 кв.11 

парцел І ЧИТАЛИЩЕ

Масивна сграда  

"ЧИТАЛИЩЕ" при 

застроена площ 149 кв.м 

и дворно място от 1 740 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

132 893/08.01.03г.

с.Духовец          кв.50 парцел І 

с.Духовец                 кв.50 

парцел І ДЕТСКА ГРАДИНА

Масивна едноетажна 

сграда "ДЕТСКА 

ГРАДИНА " при 

застроена площ 195 кв.м 

и дворно място  от 820 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 4749/26.11.2010г.

133 894/08.01.03г.

с.Духовец          кв11парцел VІІ                     

с.Духовец                 кв.11 

парцел VІІ УЧИЛИЩЕ

Масивна двуетажна  

сграда УЧИЛИЩЕ със 

застроена  площ   466 

кв.м и дворно  място от 

14 550 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

134 960/23.01.03г.
с.Бърдоква кв.7 с.Бърдоква кв.7 

Детска градина

Масивна сграда със 

застроена площ 430 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5682/03.01.2014г.



135 961/23.01.03г.
с.Бърдоква кв.7 с.Бърдоква кв.7 -

Кметство

Масивна сграда -

КМЕТСТВО,         

ЧИТАЛИЩЕ И 

ЗДРАВЕН ДОМ със 

застроена площ 217 кв.м 

и дворно  място от 6 475 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

136 962/23.01.03г.

с.Тодорово кв.15 пл.№95 

с.Тодорово кв.15 пл. №95 

ЧИТАЛИЩЕ

Масивна сграда - 

ЧИТАЛИЩЕ със 

застроена  площ  360 

кв.м и дворно място от 2 

182 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5435/24.04.2013г.

137 967/27.01.03г.

с.Яким Груево     кв10 парцел 

VІІІ                    с.Яким Груево 

кв. 10 парцел       VІІІ-103

Масивна сграда-

КМЕТСТВО И 

ЧИТАЛИЩЕ със 

застроена площ 238 кв.м 

и дворно място от 660 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5627/20.11.2013г.

138 979/19.02.03г.
с.Средоселци местност "Чешме 

колак" с.Средоселци
Водоизточник с чешма

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

139 980/19.02.03г.
с.Г. Поровец местността "Бунар 

чешма" с.Г Поровец
Водоизточник с чешма

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

140 981/19.02.03г.
с.Китанчево местността "Куру 

чешма" с.Китанчево
Водоизточник с чешма

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



141 982/19.02.03г.
с.Духовец местността   "Индже 

кору"       с.Духовец
Водоизточник с чешма

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

142 983/19.02.03г.
Недвижим имот,находящ се в 

землище гр.Исперих 

Селскостопански  път  

Исперих - Вазово 

дължина 5.5 км  и площ -

65.557 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

143 984/19.02.03г.
Недвижим имот,находящ се в 

землище  на с.Г.Поровец

Селскостопански  път  и 

мост преминаващ през 

землището  на с.Голям 

Поровец - Лудогорци 

дължина 2.5 км

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

144 995/24.02.03г.
с.Яким Груево     кв 7 парцел І                    

с.Яким Груево кв7парцел  І-46

Сграда  СЗ СЛУЖБА със 

застроена площ 90 кв.м и 

дворно място от                     

5 951 кв.м полумасивна 

сграда бивша            "СЗ 

СЛУЖБА"

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

145 996/24.02.03г.
с.Лъвино  ЕКАТТЕ 44358 

с.Лъвино ЕКАТТЕ 44358

Язовир с площ 33.946 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

146 997/24.02.03г.
с.Г. Поровец с.Г. Поровец  

ВОДОЕМ
Водоем

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



147 998/10.03.03.г.

с.Тодорово кв.14 пл.№368 

с.Тодорово кв.14 пл.№368 

КМЕТСТВО

Масивна сграда на един 

етаж КМЕТСТВО със 

застроена площ 127.16 

кв.м и дворно място от                    

3 560 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

148 1010/12.03.03г

с.Йонково кв.13 парцел ІХ 

с.Йонково кв.13 парцел ІХ 

КМЕТСТВО

Полумасивна сграда 

КМЕТСТВО със 

застроена площ  от 153 

кв.м и дворно място от 

480 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

149 1036/20.03.03г

с.Белинци имот с номер 000013 

с.Белинци имот  с номер 000013-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000013  в 

землището на с.Белинци 

СМЕТИЩЕ с площ 2.099 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

150 1037/20.03.03г

с.Белинци имот с номер 034009 

с.Белинци имот  с номер 034009-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 034009  в 

землището на с.Белинци 

СМЕТИЩЕ с площ 2.012 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

151 1038/20.03.03г

с.Белинци имот с номер 000019 

с.Белинци имот  с номер 000019-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000019  в 

землището на с.Белинци 

СМЕТИЩЕ с площ 4.000 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

152 1039/20.03.03г

с.Белинци имот с номер 000040 

с.Белинци имот  с номер 000040-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000040  в 

землището на с.Белинци 

ГРОБИЩЕ с площ 

25.175 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



153 1040/20.03.03г

с.Белинци имот с номер 000069 

с.Белинци имот  с номер 000069-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000069  в 

землището на с.Белинци 

ГРОБИЩЕ с площ 3.006 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

154 1041/20.03.03г

с.Бърдоква имот с номер 000026 

с.Бърдоква имот с номер 000026-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000026  в 

землището на с.Бърдоква  

ГРОБИЩЕ с  площ 

13.627 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

155 1042/20.03.03г.

с.Бърдоква имот с номер 000045 

с.Бърдоква имот с номер 000045 

-ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000045  в 

землището на с.Бърдоква  

ГРОБИЩЕ с  площ 

21.381 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

156 1043/20.03.03г

с.Бърдоква имот с номер 000028 

с.Бърдоква имот с номер 000028 

-СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000028  в 

землището на с.Бърдоква  

СМЕТИЩЕ с  площ 

27.302 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

157 1049/24.03.03г

с.Тодорово кв.10 парцел І 

с.Тодорово кв10 парцел І-1002        

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Дворно място с площ 23 

206 кв.м отредено за 

озеленяване

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

158 1050/24.03.03г

с.Тодорово кв.42 парцел V 

с.Тодорово      кв 42 парцел V-

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Дворно място с площ 4 

573 кв.м отредено за 

озеленяване

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



159 1051/25.03.03г

с.Делчево имот с номер 000071 

с.Делчево имот с номер 000071-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000071 в 

землището на          с 

Делчево СМЕТИЩЕ с 

площ 1.498 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

160 1052/25.03.03г

с.Делчево имот с номер 000068 

с.Делчево имот с номер 000068-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000068 в 

землището на          с 

Делчево СМЕТИЩЕ с 

площ 3.000 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

161 1053/25.03.03г

с.Делчево имот с номер 000067 

с.Делчево имот с номер 000067 

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000067 в 

землището на          с 

Делчево ГРОБИЩЕ с 

площ 37.021 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

162 1054/25.03.03г

с.Духовец имот с номер 000052 

с.Духовец имот с номер 000052 -

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000052 в 

землището на          с 

Духовец ГРОБИЩЕ с 

площ 6.229 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

163 1055/25.03.03г

с.Духовец имот с номер 000097 

с.Духовец имот с номер 000097 -

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000097 в 

землището на          с 

Духовец ГРОБИЩЕ с 

площ 8.786 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

164 1056/25.03.03г

с.Духовец имот с номер 047037 

с.Духовец имот с номер 047037 -

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 047037 в 

землището на          с 

Духовец ГРОБИЩЕ с 

площ 1.316 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС № 4962/20.10.2011г.



165 1057/24.03.03г

с.Духовец имот с номер 000102 

с.Духовец имот с номер 000102 -

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000102 в 

землището на          с 

Духовец СМЕТИЩЕ с 

площ 3.687 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

166 1058/25.03.03г

с.Духовец имот с номер 000066 

с.Духовец имот с номер 000066 -

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000066 в 

землището на          с 

Духовец СМЕТИЩЕ с 

площ 2.257 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

167 1059/25.03.03г

с.Духовец имот с номер 000055 

с.Духовец имот с номер 000055 -

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000055 в 

землището на          с 

Духовец СМЕТИЩЕ с 

площ 2.199 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

168 1060/25.03.03г

с.Духовец имот с номер 000049 

с.Духовец имот с номер 000049 -

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000049 в 

землището на          с 

Духовец СМЕТИЩЕ с 

площ 5.891 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

169 1061/25.03.03г

с.Вазово имот с номер 020099 

с.Вазово имот с номер 020099-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 020099 в 

землището на          с 

Вазово ГРОБИЩЕ с 

площ 8.830 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

170 1062/26.03.03г

с.Г. Поровец имот с номер 

000075          с.Г. Поровец имот 

с номер 000075 -ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000075 в 

землището на          с 

Г.Поровец ГРОБИЩЕ с 

площ 24.137 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС № 4961/20.10.2011г.



171 1063/26.03.03г

с.Г. Поровец имот с номер 

000105         с.Г. Поровец имот с 

номер 000105 -ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000105 в 

землището на          с 

Г.Поровец ГРОБИЩЕ с 

площ 11.072 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

172 1064/26.03.03г

с.Г. Поровец имот с номер 

000102         с.Г. Поровец имот с 

номер 000102 -СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000102 в 

землището на          с 

Г.Поровец СМЕТИЩЕ с 

площ 19.755 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

173 1065/26.03.03г

с.Лъвино имот с номер 000106 

с.Лъвино имот с номер 000106-

ДЕПО-ИНД.ОТПАДЪЦИ

Имот с номер 000106 в 

землището но с.Лъвино         

ДЕПО-ИНД.          

ОТПАДЪЦИ с площ 

46.013 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

174 1066/26.03.03г

с.Лъвино имот с номер 000125 

с.Лъвино имот с номер 000125- 

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000125 в 

землището на с.Лъвино  

ГРОБИЩЕ  с площ 

48.708 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

175 1067/26.03.03г

с.Лъвино имот с номер 000119 

с.Лъвино имот с номер 000119- 

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000119 в 

землището на с.Лъвино  

СМЕТИЩЕ  с площ 

14.882 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

176 1068/26.03.03г

с.Лъвино имот с номер 000130 

с.Лъвино имот с номер 000130- 

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000130 в 

землището на с.Лъвино  

ГРОБИЩЕ  с площ 6.945 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



177 1069/25.03.03г

с.Лудогорци имот с номер 

000006 с.Лудогорци имот с 

номер  000006-ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000006 в 

землището на 

с.Лудогорци  ГРОБИЩЕ  

с площ 27.385 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

178 1070/26.03.03г

с.Лудогорци имот с номер 

000101 с.Лудогорци имот с 

номер  000101-ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000101 в 

землището на 

с.Лудогорци  ГРОБИЩЕ  

с площ 19.700 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

179 1071/26.03.03г

с.Йонково имот с номер 000026 

с.Йонково имот с номер 000026-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000026 в 

землището на с.Йонково  

СМЕТИЩЕ  с площ 

4.291 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

180 1072/27.03.03г

с.Йонково имот с номер 000059 

с.Йонково имот с номер 000059-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000059 в 

землището на с.Йонково  

СМЕТИЩЕ  с площ 

12.509 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

181 1073/27.03.03г

с.Йонково имот с номер 000146 

с.Йонково имот с номер 000146-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000146 в 

землището на с.Йонково  

СМЕТИЩЕ  с площ 

17.297 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

182 1074/27.03.03г

с.Йонково имот с номер 000169 

с.Йонково имот с номер 000169-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000169 в 

землището на с.Йонково  

СМЕТИЩЕ  с площ 

13.342 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



183 1075/27.03.03г

с.Йонково имот с номер 000171 

с.Йонково имот с номер 000171-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000171 в 

землището на с.Йонково  

СМЕТИЩЕ  с площ 

27.478 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

184 1076/27.03.03г

с.Къпиновци имот с номер 

000010 с.Къпиновци имот с 

номер  000010-ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000010 в 

землището на 

с.Къпиновци ГРОБИЩЕ 

с площ 12.548 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

185 1077/27.03.03г

с.Конево имот с номер 000035 

с.Конево имот с номер 000035-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000035 в 

землището на с.Конево  

ГРОБИЩЕ с площ 6.123 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

186 1078/27.03.03г

с.Конево имот с номер 000060 

с.Конево имот с номер 000060-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000060 в 

землището на с.Конево  

СМЕТИЩЕ с площ 3.500 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

187 1079/27.03.03г

с.Китанчево имот с номер 

000061 с.Китанчево имот с 

номер 000061-ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000061 в 

землището на 

с.Китанчево  ГРОБИЩЕ 

с площ 32.240 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 4965/20.10.2011г.

188 1080/27.03.03Г

с.Китанчево имот с номер 

000132 с.Китанчево имот с 

номер 000132-ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000132 в 

землището на 

с.Китанчево  ГРОБИЩЕ 

с площ 18.403 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС №4964/20.10.2011г.



189 1081/27.03.03г

с.Китанчево имот с номер 

000161              с.Китанчево 

имот с номер 000161-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000161 в 

землището на 

с.Китанчево  СМЕТИЩЕ 

с площ 4.225 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

190 1082/27.03.03г

с.Китанчево имот с номер 

000158               с.Китанчево 

имот с номер 000158-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000158 в 

землището на 

с.Китанчево  СМЕТИЩЕ 

с площ 5.188 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

191 1083/26.03.03г

с.М. Поровец имот с номер 

000028         с.М. Поровец имот 

с номер 000028-СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000028 в 

землището на 

с.М.Поровец  

СМЕТИЩЕ с площ 4.950 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

192 1084/27.03.03г

с.М. Поровец имот с номер 

000007         с.М. Поровец имот 

с номер 000007-ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000007 в 

землището на 

с.М.Поровец  ГРОБИЩЕ 

с площ 4.844 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

193 1085/27.03.03г

с.Печеница имот с номер 

000033 с.Печеница имот с 

номер 000033-ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000033 в 

землището на 

с.Печеница  ГРОБИЩЕ с 

площ 9.066 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

194 1086/28.03.03г

с.Подайва имот с номер 000099 

с.Подайва имот с номер 000099-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000099 в 

землището на с.Подайва  

ГРОБИЩЕ с площ 

16.747 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



195 1087/28.03.03г

с.Подайва имот с номер 000032 

с.Подайва имот с номер 000032-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000032 в 

землището на с.Подайва  

ГРОБИЩЕ с площ 

17.526 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

196 1088/28.03.03г

с.Подайва имот с номер 000123 

с.Подайва имот с номер 000123-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000123 в 

землището на с.Подайва  

ГРОБИЩЕ с площ 

45.512 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

197 1089/28.03.03г

с.Подайва имот с номер 000106 

с.Подайва имот с номер 000106-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000106 в 

землището на с.Подайва  

СМЕТИЩЕ с площ 

12.197 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

198 1090/28.03.03г

с.Подайва имот с номер 000043 

с.Подайва имот с номер 000043-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000043 в 

землището на с.Подайва  

СМЕТИЩЕ с площ 5.961 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

199 1091/28.03.03г

с.Подайва имот с номер 000124 

с.Подайва имот с номер 000124-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000124 в 

землището на с.Подайва  

СМЕТИЩЕ с площ 5.124 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

200 1092/27.03.03г

с.Райнино имот с номер 100019 

с.Райнино имот с номер 100019-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 100019 в 

землището на с.Райнино  

ГРОБИЩЕ с площ 

19.989 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 4967/20.10.2011г.



201 1093/28.03.03г

с.Райнино имот с номер 100116 

с.Райнино имот с номер 100116-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 100116 в 

землището на с.Райнино  

ГРОБИЩЕ с площ 

13.620 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

202 1094/28.03.03г

с.Свещари имот с номер 000101 

с.Свещари имот с номер 000101-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000101 в 

землището на с.Свещари  

ГРОБИЩЕ с площ 

32.885 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 4966/20.10.2011г.

203 1095/31.03.03г

гр.Исперих имот с номер 

027108 гр.Исперих имот с 

номер 027108-ГРОБИЩЕ

Имот с номер 027108 в 

землището на 

гр.Исперих  ГРОБИЩЕ с 

площ 29.368 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

204 1096/31.03.03г

с.Старо селище имот с номер 

000025 с.Старо селище имот с 

номер 000025-ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000025 в 

землището на с.Старо 

селище  ГРОБИЩЕ с 

площ 14.826 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

205 1097/31.03.03г

с.Старо селище имот с номер 

000036                  с.Старо 

селище имот с номер 000036-

СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000036 в 

землището на с.Старо 

селище  СМЕТИЩЕ с 

площ 23.750 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

206 1098/31.03.03г

с.Средоселци имот с номер 

000012 с.Средоселци имот с 

номер 000012-СМЕТИЩЕ

Имот с номер 000012 в 

землището на 

с.Средоселци   

СМЕТИЩЕ с площ 

12.848 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



207 1099/31.03.03г

с.Средоселци имот с номер 

000011 с.Средоселци имот с 

номер 000011-ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000011 в 

землището на 

с.Средоселци   

ГРОБИЩЕ с площ 

10.454 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

208 1100/31.03.03г

с.Средоселци имот с номер 

000045 с.Средоселци имот с 

номер 000045-ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000045 в 

землището на 

с.Средоселци   

ГРОБИЩЕ с площ 7.098 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

209 1101/31.03.03г

с.Яким Груево имот с номер 

000026          с.Яким Груево 

имот с номер 000026- 

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000026 в 

землището на с.Яким 

Груево   ГРОБИЩЕ с 

площ 1.281 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

210 1102/31.03.03г

с.Яким Груево имот с номер 

000027          с.Яким Груево 

имот с номер 000027- 

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000027 в 

землището на с.Яким 

Груево   ГРОБИЩЕ с 

площ 25.087 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

211 1103/01.04.03г

Йонково             кв.73 парцел ІV 

с.Йонково кв.73парцел            ІV-

765-ЧИТАЛИЩЕ

Масивна сграда "ДОМ 

НА КУЛТУРАТА"-малка 

махала със застроена 

площ 253 кв.м и обща 

площ на парцела 13 455 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

212 1104/01.04.03г

Йонково             кв.21 парцел ІІ 

с.Йонково кв.21 парцел            ІІ-

ЧИТАЛИЩЕ

Масивна сграда "ДОМ 

НА КУЛТУРАТА"-

голяма  махала със 

застроена площ 433 кв.м 

и дворно място от 2 221 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5628/22.11.2013г.



213 1105/01.04.03г

Йонково             кв.77 парцел І 

с.Йонково кв.77 парцел            І-

846-ДЕТСКА ГРАДИНА

Масивна сграда 

"ДЕТСКА ГРАДИНА"-

малка  махала със 

застроена площ 382 кв.м 

и дворно място от 3 122 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

214 1107/01.04.03г

Йонково             кв.22 парцел ІІІ 

с.Йонково кв.22 парцел            

ІІІ-351 ДЕТСКА ГРАДИНА

Масивна сграда ДЕТСКА 

ГРАДИНА със застроена 

площ 243 кв.м и дворно 

място от 3 754 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

215 1108/01.04.03г

Йонково             кв.73 парцел ІV 

с.Йонково кв.73 парцел            

ІV-700 УЧИЛИЩЕ

Масивна сграда 

УЧИЛИЩЕ  със 

застроена площ 133 кв.м 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

216 1109/01.04.03г

Йонково             кв.12 парцел ІІ 

с.Йонково кв.12 парцел            ІІ- 

УЧИЛИЩЕ

Масивна сграда 

УЧИЛИЩЕ-голяма 

махала  със застроена 

площ 265 кв.м и дворно 

място от 10 177 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

217 1113/02.04.03г

с.Йонково             кв12парцел 

VІІ          с.Йонково кв.12 парцел            

VІІ- ЗЕЛЕНИ  ПЛОЩИ

Дворно място за 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ                 

25 649 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

218 1114/02.04.03г

с.Йонково             кв.12 парцел 

V          с.Йонково кв.12 парцел            

V- ЗЕЛЕНИ  ПЛОЩИ

Дворно място за 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И 

СПОРТ                    с 

площ                 86.391 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



219 1116/02.04.03г

с.Йонково             кв.17 парцел І          

с.Йонково кв.17 парцел            І- 

ЗЕЛЕНИ  ПЛОЩИ

Дворно място за 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ                    

с площ 3 145кв.м 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

220 1117/02.04.03г

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

221 1158/03.07.03г

гр.Исперих кв.192 парцел І 

гр.Исперих кв.192 парцел        І-

9602

Място за озеленяване с 

площ 1 273 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

222 1159/03.07.03г
с.Белинци извън регулация 

с.Белинци имот с №000026

Имот ,отреден за 

туристическа база с площ                

3.751 дка с построената в 

нея вятърна мелница

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

223 1164/11.07.03г

с.Свещари имот с                  № 

000023 с.Свещари МИКРО-

ЯЗОВИР

Водоем с площ 25.872 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

224 1165/11.07.03г
с.Лудогорци кв.36 с.Лудогорци 

кв.36 пл.№374.376.      377.и 378

Дворно място за парк и 

градинка с площ                 

2 125 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



225 1166/11.07.03г
с.Лудогорци кв.18 парцел          

ІІ-233    КМЕТСТВО            

Масивна сграда 

КМЕТСТВО        със 

застроена площ 315 кв.м             

и дворно място от 864 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

226 1168/11.07.03г
с.Лудогорци кв.34 парцел          

VІІІ-298               

Масивна сграда ДОМ НА 

КУЛТУРАТА         със 

застроена площ 384 кв.м 

и дворно място от 1 520 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5415/11.04.2013г.

227 1169/11.07.03г

с.Лудогорци кв. 18 парцел  І 

с.Лудогорци кв. 18 парцел          

І-234

Масивна сграда 

УЧИЛИЩЕ        със 

застроена площ 470 кв.м 

и дворно място от 10 700 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

228 1171/14.07.03г
с.Йонково имот с номер 005092 -

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 005092  в 

землището на с.Йонково  

ГРОБИЩЕ с площ 8.500 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

229 1172/14.07.03г

с.Йонково имот с номер 000058 

с.Йонково имот с номер 000058-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000058  в 

землището на с.Йонково  

ГРОБИЩЕ с площ 

28.870 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

230 1173/14.07.03г

с.Йонково имот с номер 000167 

с.Йонково имот с номер 000167-

ГРОБИЩЕ

Имот с номер 000167  в 

землището на с.Йонково  

ГРОБИЩЕ с площ 7.386 

дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



231 1177/16.07.03г.

с.Ст.селище кв.131                  

с.Ст.селище   кв.131 

УЧИЛИЩЕ 

Масивна сграда 

УЧИЛИЩЕ със 

застроена площ 554 кв.м 

и дворно място от 4 380 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5688/06.02.2014г.

232 1179/16.07.03г.
с.Ст селище     кв 90,парцел І 

с.Ст.селище,   кв. 90 ,парцел    І-

82 КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ

Сграда КМЕТСТВО И 

ЗДРАВЕН ДОМ със 

застроена площ 123 кв.м 

и дворно място от 1 780 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5629/22.11.2013г.

233 1180/16.07.03г.

с.Ст.селище кв.90,парцел І 

с.Ст.селище кв.90,парцел     І-82 

ДОМ НА КУЛТУРАТА 

Масивна сграда "ДОМ 

НА КУЛТУРАТА" със 

застроена площ 540 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5630/22.11.2013г.

234 1205/22.07.03г.

с.М.Поровец     кв.36,парцел І 

с.М. Поровец кв.36,парцел             

І-333 КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ

Масивна  двуетажна 

сграда КМЕТСТВО И 

ЗДРАВЕН ДОМ с площ           

62.29 кв.м от първи етаж  

и 259.86 кв.м от втори 

етаж 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

235 1206/22.07.03г.

с.М.Поровец     кв.36,парцел І 

с.М. Поровец кв.36,парцел             

І-333 ЦДГ

Масивна сграда -

ДЕТСКА ГРАДИНА със 

застроена площ от 475.00 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

236 1207/22.07.03г.

с.М.Поровец     кв.36,парцел І 

с.М. Поровец кв.36,парцел             

І-333 ДОМ НА КУЛТУРАТА

Масивна сграда -ДОМ 

НА КУЛТУРАТА със 

застроена площ от 446 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 4602/06.08.2010г.



237 1255/31.07.03г.

с.Свещари  имот с №000163 

с.Свещари  имот №000163 

ВОДОЕМ 

Изключителна водна 

площ с площ 4.565 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

238 1256/31.07.03г.

с.Вазово имот      с № 100051 

с.Вазово имот         с №100051-

ВОДОЕМ

Изключителна водна 

площ с площ 18.318 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

239 1277/07.08.03г.

с.Лъвино имот №028106  

с.Лъвино,имот№028106 

ВОДОЕМ

Изключителна водна 

площ с площ 7.560 дка в 

т.ч 2.296  дка втора 

категория и 5.264 дка 

трета  категория

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

240 1340/05.01.04г.

с.Ст. селище    квартал 16 

поземлен         имот І                          

с.Ст. селище квартал  16  

поземлен имот І ПЛОЩАД

ПЛОЩАД с площ 4 700 

кв.м         

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Нов АОС № 4902/16.05.2011г.

241 1349/08.09.04г.

с.Свещари      имот с номер 

000060 с.Свещари имот с номер 

000060

Селскостопански  път 

с.Свещари-с.Малък 

Поровец ІV клас площ-

20.073 дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

242 1434/01.04.04г.

с.Драгомъж имот №000009 

с.Драгомъж  имот №000009-

Кариера -скала

КАРИЕРА с площ на 

имота 44 031 кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



243 1467/24.03.05г.

с.Лудогорци Община Исперих  

имот №000045 ЕКАТТЕ 24116-

ПЪТ ІV КЛАС

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване-ПЪТ 

ІV КЛАС с площ 9.472 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

244 1468/29.03.05г.

с.Белинци Община  Исперих 

имот номер 031004 с.Белинци 

имот №031004 ЕКАТТЕ 03472  

местност         "Токмаклъ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ГРОБИЩЕ с площ 3925 

кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

245 1522/19.01.06г.

с.Свещари община Исперих 

област Разград ул."Демокрация" 

№      кв. 35 УПИ І-316 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 - ПАРК  с площ 

-7584 седем хиляди 

петстотин  осемдесет и 

четири / кв.м 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Нов АОС № 4787/11.03.2011г.

246 1524/27.01.06г.

с.Свещари община Исперих 

област Разград ул."Витоша" №      

кв. 22 УПИ ІІІ-375 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 -  ГРОБИЩЕН  

ПАРК  с площ -17286 / 

седемнадесет хиляди 

двеста осемдесет и шест/ 

кв.м 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5171/24.07.2012г.



247 1527/27.01.06г.

с.Свещари община Исперих 

област Разград ул."Демокрация" 

№      кв. 46 УПИ І-163 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-2241/две хиляди 

двеста четиридесет и 

един / кв.м ведно  с 

построения  в него 

самостоятелен обект -

масивна сграда на 1/един 

/ етаж "КМЕТСТВО"със 

застроена площ 317 

/триста и седемнадесет 

/кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5169/25.07.2012г.

248 1529/27.01.06г.

с.Свещари община Исперих 

област Разград ул."Демокрация" 

№      кв. 21 УПИ І-329 по 

регулационния план на селото 

утвърден със заповед 

№13/19.12.03г   на кмета на  

Община Исперих

Самостоятелен обект- 

масивна сграда  на 

1/един / етаж -"Детска 

градина" със застроена 

площ -394 /триста 

деветдесет и четири/ кв.м

249 1535/14.02.06г.

с.Тодорово община Исперих  

област Разград  имот №000030 

ЕКАТТЕ 72578  местност 

"Матешю"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

ГРОБИЩЕ с площ 

31.200/тридесет и едно 

цяло и двеста/ дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



250 1536/14.02.06г.

с.Тодорово община Исперих  

област Разград  имот №000041 

ЕКАТТЕ 72578 категория ІІІ 

местност            "Араекинлик"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

ГРОБИЩЕ с площ 

14.468/ четиринадесет 

цяло и двеста/ дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

251 1537/14.02.06г.

с.Тодорово община Исперих  

област Разград  имот №020002 

ЕКАТТЕ 72578 категория ІV 

местност            

"Мехмедгьолджук"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

ГРОБИЩЕ с площ 

22.997/ двадесет и две 

цяло и деветстотин     

деветдесет   и седем/ дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

252 1538/14.02.06г.

с.Драгомъж община Исперих             

област Разград имот № 019014 

ЕКАТТЕ 24921  категория  ІІІ  

парцел 14 в масив 19                   

местност "Кумлук"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

ГРОБИЩЕ  с площ 6.278 

/шест цяло и двеста 

седемдесет и осем /  дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

253 1543/11.04.06г.

с.Тодорово община Исперих  

област Разград  имот №000102 

ЕКАТТЕ 72578    ТРЕТА 

категория местност "Славчица  

"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

ГРОБИЩЕ  с площ 

22.086 /двадесет и две 

цяло нула осемдесет и 

шест /  дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

254 1544/11.04.06г.

с.Къпиновци  община Исперих  

обл.Разград имот с № 015023 

ЕКАТТЕ 40899 ТРЕТА 

категория   местност    "Чаир"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

ГРОБИЩЕ  с площ 4.810  

/четири цяло осемстотин  

и десет /  дка

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



255 1631/02.08.06г.

с.Лудогорци Община Исперих  

област Разград имот №002005 

/нула нула две нула нула пет/ 

ЕКАТТЕ 24116 

Местност"КЬОКЛЮК"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

СМЕТИЩЕ  с площ 

3.000 дка  / три декара /  

при категория на земята : 

пета

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

256 1632/02.08.06г.

с.Тодорово Община Исперих  

област Разград имот №000069 

/нула нула нула нула шест 

девет/ ЕКАТТЕ 72578 Местност  

"МАТЕШЮ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

СМЕТИЩЕ  с площ 

3.548 дка  / три цяло 

петстотин четиридесет и 

осем декара /  при 

категория на земята : 

втора

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

257 1633/02.08.06г.

с.Тодорово Община Исперих  

област Разград имот №000141 

/нула нула нула едно четири 

едно/ ЕКАТТЕ 72578 Местност  

"КРАЙ СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

СМЕТИЩЕ  с площ 

7,096 дка  / седем цяло 

деветдесет и шест декара  

/  при категория на 

земята : трета

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

258 1634/02.08.06г.

с.Къпиновци Община Исперих  

област Разград имот №000011 

/нула нула нула  нула едно едно/ 

ЕКАТТЕ 40899

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

СМЕТИЩЕ  с площ 

3,222 дка  / три цяло 

двеста двадесет и два 

декара  /  при категория 

на земята : трета

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

259 1635/02.08.06г.

с.Вазово Община Исперих  

област Разград имот №100069 

/едно нула нула нула шест девет 

/ ЕКАТТЕ 10015

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

СМЕТИЩЕ  с площ 

23,886 дка  / двадесет и 

три цяло осемстотин 

осемдесет и шест декара/ 

/  

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



260 1636/02.08.06г.

с.Свещари Община Исперих  

област Разград имот №000154 

/нула нула нула едно пет четири 

/ ЕКАТТЕ 65650 Местност 

"БОБАТАР-ЛАСЪ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

СМЕТИЩЕ  с площ 

3,142 дка  / три цяло сто 

четиридесет и два  

декара/   

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

261 1637/02.08.06г.

с.Яким Груево Община Исперих  

област Разград имот №000029 

/нула нула нула нула две девет / 

ЕКАТТЕ 87285 Местност 

"БОРУН"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

СМЕТИЩЕ  с площ 

4,304 дка  / четири цяло 

триста и четири / при 

категория на земята:  

шеста  

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

262 1638/02.08.06г.

с.Райнино Община Исперих  

област Разград имот №100154 

/едно  нула нула едно пет 

четири / ЕКАТТЕ 61875 

Местност "Р.ИВАНОВ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

СМЕТИЩЕ  с площ 

6,044 дка  / шест цяло 

четиридесет и четири 

декара /   

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

263 1639/02.08.06г.

с.Печеница Община Исперих  

област Разград имот №000059/ 

нула нула нула нула пет девет / 

ЕКАТТЕ 56232 Местност 

"МОРЖА"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

СМЕТИЩЕ  с площ 

3,148 дка  / три цяло сто 

четиридесет и осем 

декара  / Категория на 

земята ТРЕТА  

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



264 1640/02.08.06г.

с.Драгомъж  Община Исперих  

област Разград имот №017002/ 

нула едно седем нула нула две / 

ЕКАТТЕ 24921 

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване- 

СМЕТИЩЕ  с площ 

3,319 дка  / три цяло 

триста и деветнадесет 

декара/ 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

265 1763/02.02.07г.

ггр.Исперих обл Разград ул."В. 

Левски" №72 кв.29 УПИ І  по 

плана от  1998г.

УПИ   с начин на трайно 

ползване         ДВОРНО 

МЯСТО  с площ 7 099 

ведно с построената в 

него  масивна триетажна 

сграда УЧИЛИЩЕ " 

Дянко Стефанав" с 

разгърната застроена 

площ  3 210,72  и 

прилежащо  към нея  

избено помещение  със 

застроена площ 107,24 

кв.м кв.м

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

266 1776/27.03.07г

с.Йонково община Исперих 

област Разград местност 

"Кулиш" имот №000118

Поземлен имот №00018 с 

начин на трайно 

ползване нискостъблена 

гора                                               

с площ 16,571 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

267 1777/27.03.07г.

с.Йонково община Исперих 

област Разград местност 

"Мантарлък" имот №000120

Поземлен имот №000120 

с начин на трайно 

ползване друга 

територия на горското 

стопанство  с площ                 

1961,127 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



268 1778/27.03.07г.

с.Йонково община Исперих 

област Разград местност 

"Кулиш" имот №000114

Поземлен имот №000114 

с начин на трайно 

ползване нискостъблена 

гора  с площ                 

59,551 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

269 1779/27.03.07г.

с.Йонково община Исперих 

област Разград местност 

"Куминляр" имот №000116

Поземлен имот №000116 

с начин на трайно 

ползване 

дървопроизводствена 

площ с площ                 

520,162 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

270 1780/27.03.07г.

с. Г. Поровец община Исперих  

област Разград местност 

"Кюпрю орман"  имот №000150

Поземлен имот №000150 

с начин на трайно 

ползване  

шириколистна гора с 

площ    28,957 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5070/23.01.2012г.

271 1781/27.03.07г.

с. Г. Поровец община Исперих  

област Разград местност 

"Кюпрю орман"  имот №000148

Поземлен имот №000148 

с начин на трайно 

ползване  

шириколистна гора с 

площ    28,957 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5069/23.01.2012г.

272 1782/27.03.07г.

с. Г. Поровец община Исперих  

област Разград местност           

"Ат йолу"  имот №000127

Поземлен имот №000127 

с начин на трайно 

ползване  

шириколистна гора с 

площ    121,632 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5061/23.01.2012г.

273 1783/27.03.07г.

с. Г. Поровец община Исперих  

област Разград местност           

"Кюпрю орман"  имот №000096

Поземлен имот №000096 

с начин на трайно 

ползване  

шириколистна гора с 

площ    83,424 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5063/23.01.2012г.



274 1784/27.03.07г.

с. Г. Поровец община Исперих  

област Разград местност           

"Ят тарла"  имот №000087

Поземлен имот №000096 

с начин на трайно 

ползване  

шириколистна гора с 

площ    10,144 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5065/23.01.2012г.

275 1785/27.03.07г.

с. Г. Поровец община Исперих  

област Разград местност           

"Ят тарла"  имот №000072

Поземлен имот №000072 

с начин на трайно 

ползване  

шириколистна гора с 

площ    1394,613 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5066/23.01.2012г.            

АОС№ 5071/23.01.2012г.

276 1786/27.03.07г.

с. Г. Поровец община Исперих  

област Разград местност           

"Курт дюня"  имот №000072

Поземлен имот 

№000008с начин на 

трайно ползване  

шириколистна гора с 

площ    235,172 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5064/23.01.2012г.

277 1787/27.03.07г.

с. Г. Поровец община Исперих  

област Разград местност           

"Курт дюня"  имот №000004

Поземлен имот 

№000004с начин на 

трайно ползване  

шириколистна гора с 

площ    1953,782 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС№ 5062/23.01.2012г.

278 1788/27.03.07г.

с.Лудогорци Община Исперих  

област Разград местност  

"Пунар каршъ" №000119

Поземлен имот №000119 

с начин на трайно 

ползване  

шириколистна гора с 

площ    10,800 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

279 1789/27.03.07г.

с.Бърдоква община Исперих 

област Разград "Таушанлък" 

имот №000062

Поземлен имот №000062 

с начин на трайно 

ползване  

дървопроизводствена 

площ  с площ 420,996 

дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



280 1790/27.03.07г.

с.Бърдоква община Исперих 

област Разград "Воденичарски 

път" имот №000065

Поземлен имот №000065 

с начин на трайно 

ползване  

дървопроизводствена 

площ  с площ 784,630 

дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

281 1791/27.03.07г.

с.Бърдоква община Исперих 

област Разград "Воденичарски 

път" имот №000117

Поземлен имот №000117 

с начин на трайно 

ползване  

дървопроизводствена 

площ  с площ 16,616 дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

282 1792/27.03.07г.

с.Бърдоква община Исперих 

област Разград "Таушанлък " 

имот №000118

Поземлен имот №000118 

с начин на трайно 

ползване  

дървопроизводствена 

площ  с площ 109,903 

дка 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

2605/18.03.09г.

сЙонково   община Исперих 

област Разград  Местност 

"МАНТАРЛЪК" ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №013051 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ   с площ 4.261 

дка  Категория -ІV

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

2609/18.03.09г.

сЙонково   община Исперих 

област Разград  Местност  

"КАРАМУК-ЛУК" ЕКАТТЕ 

34103

Поземлен имот №016017 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ 

МЕРА   с площ 3.256 дка  

Категория -ІV

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

2611/18.03.09г.

сЙонково   община Исперих 

област Разград  Местност  

"КАРАМУК-ЛУК" ЕКАТТЕ 

34103

Поземлен имот №018001 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ 

МЕРА   с площ 3.378 дка  

Категория -ІІІ

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



2612/18.03.09г.

сЙонково   община Исперих 

област Разград  Местност  

"КАРАМУК-ЛУК" ЕКАТТЕ 

34103

Поземлен имот №018002 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ 

МЕРА   с площ 4.984 дка  

Категория -3.384 дка -ІV  

и 1,600 дка -ІІІ 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

2613/18.03.09г.

сЙонково   община Исперих 

област Разград  Местност  

"КАРАМУК-ЛУК" ЕКАТТЕ 

34103

Поземлен имот №018003 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ 

МЕРА   с площ 4.694 дка  

Категория  -ІV  

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

2614/18.03.09г.

сЙонково   община Исперих 

област Разград  Местност  

"КАРАМУК-ЛУК" ЕКАТТЕ 

34103

Поземлен имот №018005 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ 

МЕРА   с площ 2.059 дка  

Категория  -ІІІ  

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

2618/18.03.09г.

сЙонково   община Исперих 

област Разград  Местност  

"ЧЕРКЕЗЛИК" ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №019166 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ С 

ХРАСТИ  с площ 16.963 

дка  Категория  -ІІІ  

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

2619/18.03.09г

с.Йонково   община Исперих 

област Разград  Местност  

"ТЕТРАЛИК" ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №021015 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ  

МЕРА с площ 76.433дка                

Категория  -ІІІ  

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

2620/18.03.09г

с.Йонково   община Исперих 

област Разград  Местност  

"ТЕТРАЛИК" ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №021024 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ  

МЕРА с площ 3.810 дка                

Категория  -ІІІ  

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



2621/18.03.09г

с.Йонково   община Исперих 

област Разград  Местност  

"ТЕТРАЛИК" ЕКАТТЕ 34103

Поземлен имот №021025 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ  

МЕРА с площ 3.035 дка                

Категория  -ІІІ  

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

2729/20.03.09г
гр.Исперих                 обл 

Разград             ул"Христо  

Ясенов"№2а парцел ІІ квартал 

82 по плана от 2001г.

УПИ ІІ  в квартал  82 с 

начин на трайно 

ползване  ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ  

334,00 кв.м 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

2730/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"КОДЖА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №000006 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 6,763 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

2731/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"КОДЖА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №000034 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 25,601 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

2732/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"КОДЖА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №000044 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 1,932 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



2733/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"АРПАЛЪК"

Поземлен имот №000047 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 12,695 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

2734/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност "ДЕРЕ 

БОЗУ"

Поземлен имот №000053 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 1,919 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

2735/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"ИНЖЕЛИК"

Поземлен имот №000054 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 37,167 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

2736/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"ИНЖЕЛИК"

Поземлен имот №000057 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 8,519 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



2737/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"КЬОКЛЮК""

Поземлен имот №000074 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 15,719 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

2738/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"ПУНАР ТЕКЕ"

Поземлен имот №000089 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 9,153 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

2739/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"ФЕТИ КОРУ"

Поземлен имот №000093 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 2,284 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

2740/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"ГЬОЛДЖУК"

Поземлен имот №000095 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 24,300 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



2741/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"ФЕТИ КОРУ"

Поземлен имот №000096 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 11,708 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

2742/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"КЪШЛАЛЪК"

Поземлен имот №000098 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 1,772 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

2743/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"КЪШЛАЛЪК"

Поземлен имот №000101 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 83,790 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

2744/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"КЪРМЪШ КОРУ"

Поземлен имот №000103 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 49,338 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



2745/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"КЬОКЛЮК"

Поземлен имот №000129 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 39,686 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

2746/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"СИВРИ БУРУН"

Поземлен имот №000142 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 91,787 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

2747/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"ДАРАВЛУ"

Поземлен имот №000162 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 3,466 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

2767/24.03.09г

с.Лъвино община Исперих  

област Разград  местност 

"АРПАЛЪК"

Поземлен имот №000121 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 7,721 дка 

и с начин  на 

възстановяване- ВЪВ  

ВЪЗСТАНОВИ-МИ 

СТАРИ РЕАЛНИ  

ГРАНИЦИ Категория-ІІ

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



2781/20.03.09г

с.Драгомъж общ. Исперих                             

обл Разград местност                  

"ДЮНЖУ"

Поземлен имот №006026 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 1,679 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

2782/20.03.09г

с.Драгомъж общ. Исперих                             

обл Разград местност                  

"ДО СЕЛО ЮГ"

Поземлен имот №010001 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ 

,МЕРА с площ 0,782 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

2783/20.03.09г

с.Драгомъж общ. Исперих                             

обл Разград местност                  

"ГОЛЯМ САРП"

Поземлен имот №010003 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  С 

ХРАСТИ с площ 8,639 

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

2784/20.03.09г

с.Драгомъж общ. Исперих                             

обл Разград местност                  

"ГОЛЯМ САРП"

Поземлен имот №010004 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  С 

ХРАСТИ с площ 1,888 

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



2785/20.03.09г

с.Драгомъж общ. Исперих                             

обл Разград местност                  

"ДО СЕЛО ЮГ"

Поземлен имот №010007 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  С 

ХРАСТИ с площ 2,789 

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

2786/20.03.09г

с.Драгомъж общ. Исперих                             

обл Разград местност                  

"ГОЛЯМ САРП"

Поземлен имот №015009 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  

МЕРА  с площ 51,871 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

2787/20.03.09г

с.Драгомъж общ. Исперих                             

обл Разград местност                  

"КУМЛУК"

Поземлен имот №017001 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  

МЕРА  с площ 2,311 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

2788/20.03.09г

с.Драгомъж общ. Исперих                             

обл Разград местност                  

"ТОКАТ ЯНЪ"

Поземлен имот №021001 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  

МЕРА  с площ 67,582 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



2789/20.03.09г

с.Драгомъж общ. Исперих                             

обл Разград местност                  

"ТОКАТ ЯНЪ"

Поземлен имот №022009 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  

МЕРА  с площ 30,889 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

2790/20.03.09г

с.Драгомъж общ. Исперих                             

обл Разград местност                  

"ТОКАТ ЯНЪ"

Поземлен имот №022011 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  

МЕРА  с площ 6,040 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

2848/24.03.2009 г.

с.Яким Груево община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000019 местност "БОРУН"           

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА    с                      

площ 69,546 дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2849/24.03.2009 г.

с.Яким Груево община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000019 местност "БОРУН"           

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА    с                      

площ 69,546 дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



2880/24.03.2009 г.

с.Яким Груево община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000065 местност 

"ТАУШАНЛЪКА"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА    с                      

площ 0,263  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

СТАРИ  ГРАНИЦИ,ІV   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2923/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000003    местност 

"ЧАКМАКЛЪК"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ МЕРА    с                      

площ 3,820  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2924/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000025    местност 

"МАТЕШЮ"   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ, МЕРА         с                      

площ 5,531  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2925/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000027    местност 

"МАТЕШЮ"   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

НИВА           с                      

площ 25,438  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІХ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



2926/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000031    местност 

"СЛАВЧИЦА" 

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ, МЕРА   с                      

площ 43,067 дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІХ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2927/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000032    местност 

"СЛАВЧИЦА" 

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ, МЕРА   с                      

площ 15,563  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІІІ  

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2928/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000048    местност "АРА 

ЕКЕНЛИК"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

НИВА           с                      

площ 248,126  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ,ІХ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2929/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000057    местност 

"КАЛАЙМАН"  "

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА   с                      

площ 60,312 дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІІІ  

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



2930/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000059    местност 

"КАЛАЙМАН"  "

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА    с                      

площ 6,043  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІІІ  

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2931/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000062    местност 

"МЕХМЕДГЬОЛДЖУК"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА    с                      

площ 77,451 дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІV   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2932/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000065    местност 

"ДЖАМИЯТА"  "

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА    с                      

площ 35,709 дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІІІ  

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2933/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000067    местност 

"МЕХМЕДГЬОЛДЖУК"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА    с                      

площ 96,204 дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІХ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



2934/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000070    местност "АРА 

ЕКЕНЛИК"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА    с                      

площ 3,574  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІІІ  

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2935/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000102    местност 

"СЛАВЧИЦА"  

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА    с                      

площ 22,086 дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІІІ  

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2936/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000103    местност 

"СЛАВЧИЦА   "

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА    с                      

площ 9,523  дка           

ВЪВ ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІІІ  

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

2937/30.03.2009 г.

с.Тодорово   община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000139    местност "ЮРСЕК 

КОРУ" 

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 

18,635 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІІІ  

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3031/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000002      местност 

"ЗЕБИЛСКИ БЛОК"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 4,442  

дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ  

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3032/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000008      местност 

"КОРЕНЕЖА"     

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ С ХРАСТИ            

с                      площ 

104,473дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3033/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000009      местност 

"КОРЕНЕЖА"     

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ С ХРАСТИ            

с                      площ 7,310  

дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3034/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000013      местност 

"АТКЬОВАСЪ"    

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 0,681  

дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,ІV   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3035/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000019      местност 

"САВДЪН"      

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 

10,668 дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3036/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000020      местност 

"ЛИВАДИТЕ"    

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 

233,853  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ, VІ  

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3037/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000022      местност "НАД 

СЕЛОТО"  

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 

117,503  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ     

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3038/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000024      местност 

"МОГИЛАТА"    

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 

10,058  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3039/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000025      местност 

"КОРЕНЕЖА"    

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 4,767  

дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3040/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000036      местност 

"САВДЪН"      

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 2,117  

дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3041/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000037      местност 

"САВДЪН"      

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 0,807  

дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3042/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000056      местност 

"САВДЪН"      

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 0,556  

дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3043/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 00005836      местност 

"МОГИЛАТА"             

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 0,601  

дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3044/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000059      местност 

"ВОЛНОВСКИ БЛОК"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 

17,019  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3045/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000061      местност 

"ДЯНКОВ ЧЕИР" 

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 9,494  

дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3046/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000062      местност 

"ДЯНКОВ ЧЕИР" 

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 2,548  

дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3047/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000064      местност 

"ДЯНКОВ ЧЕИР" 

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 

67,215  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3048/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000065      местност 

"ВОЛНОВСКИ БЛОК"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 2,753  

дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3049/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000068      местност 

"ДЯНКОВ ЧЕИР" 

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 

39,013  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

нов АОС№ 5267/18.02.2013г.

3050/02.04.2009

с.Конево     община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000070      местност 

"ВОЛНОВСКИ БЛОК"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 

248,276  дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ,VІ   

категория

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3054/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.73.6 Местност 

"ГАРГАЛЪК"   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 0,500    

дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3055/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.73.2 Местност 

"ЧАИРЛЪК "   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА               

с                      площ 

61,498    дка           ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ   ГРАНИЦИ, 

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3056/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.56.20 Местност "СЪРЪ 

ЧАЛЪ   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

47,301    дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3057/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.19.1 Местност 

"БЕКЕТ"      

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

1,399     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3058/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.51.6 Местност "САРЪ 

ЧАЛЪ"  

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

65,856   дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3059/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.55.1 Местност "САРЪ 

ЧАЛЪ"  

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

7,404    дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3060/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.56.1 Местност "САРЪ 

ЧАЛЪ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                         

2,425    дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3061/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.56.2 Местност "САРЪ 

ЧАЛЪ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

2,747     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3062/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.56.5 Местност "САРЪ 

ЧАЛЪ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

2,184     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3063/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.56.6 Местност "КОРУ 

АЛТЪ"  

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

4,148     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3064/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.56,8 Местност "КОРУ 

АЛТЪ"  

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

6,627     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3065/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.73.6 Местност 

"ГАРГАЛЪК"   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

47,301    дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3066/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.64.5 Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

33,796    дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3067/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.71.8 Местност 

"ГАРГАЛЪК"   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

15,329    дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3068/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.73.16 Местност "ЧАИР 

ЛЪК"   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

18,691    дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3069/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.73.2 Местност " 

ЧАИРЛЪК"   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

14,060    дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3070/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.73.46 Местност " 

ЧАИРЛЪК"   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

8,189     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3071/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.73.5 Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

58,839    дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3072/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.7.6 Местност "АРПА 

ЛЪК"   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

6,639     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3073/02.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.78.1 Местност 

"ТОПАЛКОРУ   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

3,652     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3087/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.62,23 Местност "КОРУ 

АЛТЪ"    

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

1,626     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

АОС№ 5217/08.02.2013г.

3088/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.62,24 Местност "КОРУ 

АЛТЪ"   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

2,555     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

АОС№ 5226/08.02.2013г.

3090/06.04.2009 Г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.11,16 Местност 

"КАНАРАТА "   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

17,508     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

АОС№ 5216/08.02.2013г.

3091/06,04,2009 Г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.36,5  Местност 

"КАНАРАТА "   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

7,358     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

АОС№ 5225/08.02.2013г.

3092/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.37,28 Местност 

"КАНАРАТА "   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

2,602     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

АОС№ 5215/08.02.2013г.



3107/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.25,1  Местност 

"КАРШИ "   

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

2,602     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3108/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.26,10 Местност 

"КАРШИ"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

9,419     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

АОС№ 5223/08.02.2013г.

3109/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.37,57 Местност 

"ЧАИРА"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

13,557      дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

АОС№ 5222/08.02.2013г.

3110/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.40,1  Местност 

"ЧАИРА"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

59,042     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

АОС№ 5221/08.02.2013г.

3111/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.42,5  Местност "КРАЙ 

СЕЛОТО" 

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

9,245     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

АОС№5220/08.02.2013г.



3112/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.46,24 Местност 

"КАРШИ"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

3,000     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

АОС№ 5219/08.02.2013г.

3113/06.04.2009 г.

с.Китанчево  община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 37010.51,3  Местност 

"ДАРЪЛЪК"     

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

44,850     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3114/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000112      Местност 

"АКТАШ"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

6,449     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3115/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000117      Местност 

"АКТАШ"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

3,138     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3116/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000121      Местност 

"АКТАШ"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

8,996     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3117/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000122      Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛЪ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

15,505     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3118/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000125      Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛЪ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

9,838    дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3119/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000126      Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛЪ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

31,622     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3120/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000127      Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛЪ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

10,371     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3121/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000128      Местност 

"АКТАШ"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

99,822     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3122/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000129      Местност 

"АКТАШ"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

23,759      дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3123/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000132      Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛЪ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

15,513     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3124/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000134      Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛЪ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

0,712     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3125/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000136      Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

30,427     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3126/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000142      Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

4,949     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3127/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000144      Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

9,803     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3129/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000149     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

21,347     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3132/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000163     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

137,821     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3133/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000164     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

65,762     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3134/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000165     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

24,075     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3135/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000174     Местност 

"КАЙРЯКА"     

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

1,766     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3136/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000178     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

22,698     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3136/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000178     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

22,698     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3148/06.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000048     Местност 

"АКТАШ"      "

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

11,772     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3150/08.04.2009 г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000066     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

16,980      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 

№ 000086     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

4,669       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3156/08.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000089     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

216,928     дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3157/08.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000090     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

145,300      дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3158/08.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000091     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

6,338      дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3159/08.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000096     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

53,581      дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3160/08.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000097     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

4,607      дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3161/08.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000103     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

13,878      дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3162/08.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000105     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

7,318       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3163/08.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 000107     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

27,040      дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3171/08.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 045016     Местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

9,295       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3172/08.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 045017     Местност 

"ШАРАМАН"     

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

8,499       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3173/08.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 045018     Местност 

"ШАРАМАН"     

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

8,528       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3174/08.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 060043     Местност 

"ЕСЕНЛЕР"     

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

9,000       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3180/09.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 051017     Местност 

"АКТАШ"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

9,999       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3181/09.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 051018     Местност 

"АКТАШ"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

14,999       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3182/09.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 051019     Местност 

"АКТАШ"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

7,820       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3183/09.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 051020     Местност "ИБ 

ЧАИР"     

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

19,560       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3184/09.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 051021     Местност 

"АКТАШ"       

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

4,958       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3187/09.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 053016     Местност 

"ЕСЕНЛЕР"     

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

2,771       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3191/09.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 060042     Местност 

"ЕСЕНЛЕР"     

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

7,100       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих



3193/10.04.2009 Г.

с.Подайва    община Исперих   

област Разград поземлен имот 

№ 060044     Местност 

"ЕСЕНЛЕР"     

Поземлен имот с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ                                        

12,169       дка    ВЪВ        

ВЪЗСТАНОВИМИ 

НОВИ  ГРАНИЦИ  

на основание чл. 19  от 

ЗСПЗЗ, имота се 

управлява от Кмета на 

Община Исперих

3202/10.04.09г

с.Подайва община Исперих  

област Разград  местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот №069003 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  

МЕРА  с площ 21,595 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

3203/10.04.09г

с.Подайва община Исперих  

област Разград  местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот №069004 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  

МЕРА  с площ 27,501 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

3204/10.04.09г

с.Подайва община Исперих  

област Разград  местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот №069005 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  

МЕРА  с площ 8,742 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



3205/10.04.09г

с.Подайва община Исперих  

област Разград  местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот №069006 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  

МЕРА  с площ 4,640 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

3261/13.04.09г

с.Подайва община Исперих  

област Разград  местност 

"ДЖИБЕР ЮРТЛУ"

Поземлен имот №080059 

с начин на трайно 

ползване  ПАСИЩЕ  

МЕРА  с площ 2,339 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

3423/21.04.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот 

№24150,47, 8, с начин на 

трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 15 362 

кв.м Начин на 

възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

3424/21.04.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот 

№24150,47, 9, с начин на 

трайно предназначение 

Земеделска и с начин  на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 19.612 

кв.м Начин на 

възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



3426/21.04.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот 

№24150,47, 11, с начин 

на трайно 

предназначение 

Земеделска и с начин  на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 5 897 

кв.м             Начин на 

възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

3427/21.04.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот 

№24150,47, 13, с начин 

на трайно 

предназначение 

Земеделска и с начин  на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 1 544 

кв.м             Начин на 

възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

3428/21.04.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот 

№24150,47, 17, с начин 

на трайно 

предназначение 

Земеделска и с начин  на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 66.674 

кв.м             Начин на 

възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

3429/21.04.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот 

№24150,47, 19, с начин 

на трайно 

предназначение 

Земеделска и с начин  на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ  12.683 

кв.м             Начин на 

възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



3430/21.04.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот 

№24150,47, 20, с начин 

на трайно 

предназначение 

Земеделска и с начин  на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ  7 162 

кв.м             Начин на 

възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

3431/21.04.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот 

№24150,47, 22, с начин 

на трайно 

предназначение 

Земеделска и с начин  на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ  170 

330 кв.м             Начин на 

възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

3432/21.04.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот 

№24150,47, 23, с начин 

на трайно 

предназначение 

Земеделска и с начин  на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ  31 025 

кв.м             Начин на 

възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

3433/21.04.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                     

ЕКАТТЕ 24150

Поземлен имот 

№24150,47, 32, с начин 

на трайно 

предназначение 

Земеделска и с начин  на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ  7 530 

кв.м             Начин на 

възстановяване- нови 

граници       

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



3819/21.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "КОДЖА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №000025 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

6296кв.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

АОС№ 5030/21.12.2011г.

3820/21.05.2009г.

с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ГОЛЯМ 

ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №000026 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 23216кв.м. 

Категория на земята при 

неполивни условия - 

Девета. 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

АОС№ 5029/20.12.2011г.

3821/21.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №000033 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

23275кв.м. Категория на 

земята при неполивни 

условия - Втора. 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

АОС№ 5028/21.12.2011г.

3822/21.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "БОЗЛУКА"

Поземлен имот №000034 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 69642кв.м. 

Категория на земята при 

неполивни условия - 

Втора. 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

АОС№ 5027/21.12.2011г.



3823/21.05.2009г.

с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ЗАПАДЕН 

ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000044 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 6363кв.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

АОС№ 5026/21.12.2011г.

3824/21.05.2009г.

с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ГОЛЯМ 

ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №000046 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 23382кв.м. 

Категория на земята при 

неполивни условия - 

Девета. 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

АОС№ 5025/21.12.2011г.

3825/22.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №000047 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

8610кв.м. Категория на 

земята при неполивни 

условия - Втора. 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

АОС№ 5024/21.12.2011г.

3826/22.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ЛЪКАТА"

Поземлен имот №000048 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

11835кв.м. Категория на 

земята при неполивни 

условия - Втора. 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

АОС№ 5023/21.12.2011г.



3827/22.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "КЪШЛА АРКАСЪ"

Поземлен имот №000053 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

836кв.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

АОС№ 5022/21.12.2011г.

3857/26.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "КОТЛУ БОРУН"

Поземлен имот №000005 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 14660кв.м. 

Категория на земята при 

неполивни условия - 

Девета. 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

АОС№ 5021/21.12.2011г.

3858/26.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "КОТЛУ БОРУН"

Поземлен имот №000006 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

28130кв.м. Категория на 

земята при неполивни 

условия - Девета. 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

АОС№ 5020/21.12.2011г.



3859/26.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "КАТРАНДЖИЯ"

Поземлен имот №000009 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

25751кв.м. Категория на 

земята при неполивни 

условия - Втора. 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

АОС№ 5019/21.12.2011г.

3860/26.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "САРПА"

Поземлен имот №000020 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

22064кв.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

АОС№ 5018/21.12.2011г.

3861/26.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "КОЮН ЧАИР"

Поземлен имот №000021 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 15640кв.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

АОС№ 5017/21.12.2011г.

3862/26.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "КОЮН ЧАИР"

Поземлен имот №000022 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 109198кв.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

АОС№ 5016/21.12.2009г.



3863/28.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "КОТЛУ БОРУН"

Поземлен имот №000024 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

111018кв.м. Категория на 

земята при неполивни 

условия - Девета. 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

АОС№ 5015/21.12.2011г.            

АОС№ 5161/01.06.2012г.

3864/28.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "КОДЖА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №000055 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 577кв.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

АОС№ 5014/21.12.2009г.

3865/28.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №000057 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 507кв.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

АОС№ 5013/21.12.2011г.

3866/28.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №000058 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 3777кв.м. 

Категория на земята при 

неполивни условия - 

Втора. 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

АОС№ 5012/21.12.2011г.



3867/28.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №000059 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

1197кв.м. Категория на 

земята при неполивни 

условия - Втора. 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

АОС№ 5011/21.12.2009г.

3868/28.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ЕСКИ КЪШЛА"

Поземлен имот №000060 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 21549кв.м. 

Категория на земята при 

неполивни условия - 

Втора. 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

АОС№ 5010/21.12.2011г.

3869/28.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "КОДЖА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №000062 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с 

37016кв.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

АОС№ 5009/21.12.2011г.

3870/28.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ПИЙНИР КУЛАК"

Поземлен имот №000065 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 50291кв.м. 

Категория на земята при 

неполивни условия - 

Девета. 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

АОС№ 5008/21.12.2011г.



3871/28.05.2009г.

с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ГОЛЯМ 

ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №000066 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

21888кв.м. Категория на 

земята при неполивни 

условия - Четвърта. 

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

АОС№ 5007/21.12.2011г.

3881/29.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ПИЙНИР КУЛАК"

Поземлен имот №000074 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 8324кв.м. 

Категория на земята при 

неполивни условия - 

Девета. 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

АОС№ 5006/21.12.2011г.

3885/29.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ЯСАЦИ ИЗТОК"

Поземлен имот №000083 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 11681кв.м. 

Категория на земята при 

неполивни условия - 

Четвърта. 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

АОС№ 5005/21.12.2011г.



3886/29.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ЯСАЦИ ЮГ"

Поземлен имот №000090 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 5896кв.м. 

Категория на земята при 

неполивни условия - 

Четвърта. 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

АОС№ 5004/21.12.2011г.

3887/30.05.2009г.

с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ИЗТОЧЕН 

ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №000096 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 3166кв.м. 

Категория на земята при 

неполивни условия - 

Четвърта. 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

3888/30.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "КОДЖА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №001102 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

874кв.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

АОС№ 5002/21.12.2011г.



3889/30.05.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "КОДЖА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №001120 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

16993кв.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

АОС№ 5001/21.12.2011г.

3904/01.06.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ЮСЕДЖИК"

Поземлен имот №002027 

ПАСИЩЕ,МЕРА, с площ 

2548кв.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

3905/01.06.2009г.
с.Малък Поровец общ. Исперих 

местност "ЯСАЦИ ЗАПАД"

Поземлен имот №003001 

ПАСИЩЕ с ХРАСТИ, с 

площ 3264кв.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

4014/23.06.09г

с.Печеница община Исперих  

област Разград местност 

"ДОНЧО-КОРУСУ"

Поземлен имот №000004 

с начин на трайно 

ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА  с   

площ 32,602 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



4015/23.06.09г

с.Печеница община Исперих  

област Разград местност 

"ДОНЧО-КОРУСУ"

Поземлен имот №000006 

с начин на трайно 

ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА  с   

площ 97,877 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

4016/23.06.09г

с.Печеница община Исперих  

област Разград местност 

"ЮРТЛУК"

Поземлен имот №000010 

с начин на трайно 

ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА  с   

площ 53,438 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

4017/23.06.09г

с.Печеница община Исперих  

област Разград местност 

"КАРМЕЛИК"

Поземлен имот №000050 

с начин на трайно 

ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА  с   

площ 16,962 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

4018/23.06.09г

с.Печеница община Исперих  

област Разград местност 

"МОРЖА"

Поземлен имот №000054 

с начин на трайно 

ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА  с   

площ 89,744 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



4019/23.06.09г

с.Печеница община Исперих  

област Разград местност 

"КАРШИ"

Поземлен имот №000058 

с начин на трайно 

ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА  с   

площ 137,528 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

4144/21.07.09г

гр.Исперих община Исперих  

област Разград местност 

"КОДЖА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №027109 

с начин на трайно 

ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА  с   

площ 3,277 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

4145/21.07.09г

гр.Исперих община Исперих  

област Разград местност 

"МЕЗАР КЪШЛА"

Поземлен имот №000047 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ, С 

ХРАСТИ  с   площ 

56,030 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

4146/21.07.09г

гр.Исперих община Исперих  

област Разград местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №009136 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ, 

МЕРА  с   площ 1,715 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



4147/21.07.09г

гр.Исперих община Исперих  

област Разград местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №040017 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ, 

МЕРА  с   площ 1,221 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

4148/21.07.09г

гр.Исперих община Исперих  

област Разград местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №040016 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ, 

МЕРА  с   площ 1,044 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

4149/21.07.09г

гр.Исперих община Исперих  

област Разград местност 

"ЧЕРКЕЗЛИК"

Поземлен имот №040014 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ, 

МЕРА  с   площ 0,790 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

4150/21.07.09г

гр.Исперих община Исперих  

област Разград местност 

"ПУНАР ЕКИНЛИК"

Поземлен имот №033036 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ, 

МЕРА  с   площ 0,660 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



4151/21.07.09г

гр.Исперих община Исперих  

област Разград местност "ДЕРЕ 

АЛАН "

Поземлен имот №031055 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ, 

МЕРА  с   площ 0,968 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

4152/21.07.09г

гр.Исперих община Исперих  

област Разград местност "ДЕРЕ 

АЛАН "

Поземлен имот №029072 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ, 

МЕРА  с   площ 9,705 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

4153/21.07.09г

гр.Исперих община Исперих  

област Разград местност 

"КОДЖА ЕКИНЛИК "

Поземлен имот №026029 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ,С 

ХРАСТИ с   площ 7,990 

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

4155/21.07.09г

гр.Исперих община Исперих  

област Разград местност 

"КОДЖА ЕКИНЛИК "

Поземлен имот №027113 

с начин на трайно 

ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА с   

площ  14,927 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



4161/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "КЪШЛАЛЪК"

Поземлен имот 

№10015,18,58 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 391 

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

4162/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "КЪШЛАЛЪК"

Поземлен имот 

№10015,18,59 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 3375 

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

4168/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "БИЮК КАНЕТЕ"

Поземлен имот 

№10015,12,160 с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 3758 

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

4169/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "КЮЧЮК АВУЛАР"

Поземлен имот 

№10015,2,36 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 6866 

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

4170/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "КЕНЕЗЛЕР"

Поземлен имот 

№10015,3,20 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 3299 

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



4171/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "КЕНЕЗЛЕР"

Поземлен имот 

№10015,3,22 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 1610 

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

4172/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "КЕНЕЗЛЕР"

Поземлен имот 

№10015,4,65 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 13 744 

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

4173/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "КЮЧЮК АВУЛАР"

Поземлен имот 

№10015,4,66 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 1996 

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

4174/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "ПАРА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот 

№10015,4,68 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 107 

870 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

4175/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "ЕНИ ЕКИНЛИК"

Поземлен имот 

№10015,8,121 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 25069 

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



4176/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "КЪШЛАЛЪК"

Поземлен имот 

№10015,19,37 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 1330 

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

4177/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот 

№10015,14,61 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 4326 

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

4178/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "КЕНЕЗЛЕР"

Поземлен имот 

№10015,1,22 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 5288 

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

4179/21.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "ЕНИ ЕКИНЛИК"

Поземлен имот 

№10015,8,124 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 2955 

кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИ-МИ  

СТАРИ РЕАЛНИ  

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4180/22.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "ПАРА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот 

№10015,6,91 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 11063 

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



4181/22.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "КЮЧЮК АВУЛАР"

Поземлен имот 

№10015,4,63 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 2910 

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

4182/22.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "ПАРА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот 

№10015,6,99 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 4599 

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

4183/22.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "ЕНИ ЕКИНЛИК"

Поземлен имот 

№10015,8,120 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 12203 

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

4184/22.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "ЕНИ ЕКИНЛИК"

Поземлен имот 

№10015,9,59 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 26612 

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



4185/22.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "КЮЧЮК АВУЛАР"

Поземлен имот 

№10015,100,104 с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 245110 

кв.м и с начин на 

възстановяване  ВЪВ 

ВЪЗСТАНОВИ-МИ 

СТАРИ РЕАЛНИ   

ГРАНИЦИ

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4186/22.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "ПАРА ЕКИНЛИК"

Поземлен имот 

№10015,20,123 с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 4913 

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

4187/22.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "БИЮК КАНЕТЕ"

Поземлен имот 

№10015,10,47 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 1291 

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

4188/22.07.09г

с.Вазово                  община 

Исперих  област Разград 

местност "ЯСАЦИТЕ"

Поземлен имот 

№10015,14,68 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 739 

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



4195/23.07.09г

с.Духовец                  община 

Исперих  област Разград 

местност "НЕОПРЕДЕЛЕ-НА"

Поземлен имот 

№24150,53,6 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 1453 

кв.м 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

4196/23.07.09г

с.Духовец                  община 

Исперих  област Разград 

местност "НЕОПРЕДЕЛЕ-НА"

Поземлен имот 

№24150,10,371 с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с площ 414 

кв.м 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

4205/23.07.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                

Поземлен имот 

№24150,53, 3, с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ  с площ  

23,341 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

4206/23.07.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                

Поземлен имот 

№24150,53, 1, с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ  с площ  

144303 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



4208/23.07.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                

Поземлен имот 

№24150,10,375 с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ  с площ  3786 

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

4209/23.07.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                

Поземлен имот 

№24150,10,388 с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ  с площ  18732 

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

4210/23.07.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                

Поземлен имот 

№24150,33,18 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ  с площ  8767 

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

4211/23.07.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                

Поземлен имот 

№24150,52,7 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ  с площ  5472 

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



4212/23.07.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                

Поземлен имот 

№24150,52,7 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ  с площ  5472 

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

4213/23.07.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                

Поземлен имот 

№24150,17,48 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ  с площ  561 

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

4214/23.07.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                

Поземлен имот 

№24150,53,7 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ  с площ  

237108 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

4215/23.07.09г

с.Духовец община Исперих  

област Разград  Местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"                

Поземлен имот 

№24150,29,11 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ  с площ  88161 

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



4223/10.08.09г

с.Конево община Исперих 

област Разград местност 

"САВДЪН"

Поземлен имот №000032 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ 

МЕРА с  обща площ  

4,924 дка           

Категория -VІ   

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5788/13.08.2014г.

4224/10.08.09г

с.Делчево община Исперих 

област Разград местност 

"ФЕРАТПАР-КЪШЛА"

Поземлен имот №000062 

с начин на трайно 

ползване ПАСИЩЕ 

МЕРА с  обща площ  

31,199 дка           

Категория -ІІІ 

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4228/14.08.09г

с.Белинци община Исперих                         

област Разград местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"

Поземлен имот 

№03472,100,3 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  9846 

кв.м 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

4229/14.08.09г

с.Белинци община Исперих                         

област Разград местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"

Поземлен имот 

№03472,100,5 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  70 

959 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

4291/17.08.09г

с.Белинци община Исперих                         

област Разград местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"

Поземлен имот 

№03472,17,17 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  873 

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



4292/17.08.09г

с.Белинци община Исперих                         

област Разград местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"

Поземлен имот 

№03472,14,24 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  48 

738 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

4293/17.08.09г

с.Белинци община Исперих                         

област Разград местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"

Поземлен имот 

№03472,111,30 с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  11 

566 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

4294/17.08.09г

с.Белинци община Исперих                         

област Разград местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"

Поземлен имот 

№03472,112,2 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  154 

112 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

4295/17.08.09г

с.Белинци община Исперих                         

област Разград местност "ЯСАК 

КРАЙ СЕЛО"

Поземлен имот 

№03472,10,292 с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  6 063 

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

4296/17.08.09г

с.Белинци община Исперих                         

област Разград местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"

Поземлен имот 

№03472,10,303 с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  460 

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



4297/17.08.09г

с.Белинци община Исперих                         

област Разград местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"

Поземлен имот 

№03472,34,6 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  2 351 

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

4298/17.08.09г

с.Белинци община Исперих                         

област Разград местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"

Поземлен имот 

№03472,34,3 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  

61,917 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

4299/17.08.09г

с.Белинци община Исперих                         

област Разград местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"

Поземлен имот 

№03472,34,10 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  11 

868 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

4300/17.08.09г

с.Белинци община Исперих                         

област Разград местност 

"НЕОПРЕДЕЛЕНА"

Поземлен имот 

№03472,34,1 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  21 

693 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



4325/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"БОБАТАР-ЛАСЪ"

Поземлен имот 

№65650,17,25 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  5 738 

кв.м 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

4326/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"БОБАТАР-ЛАСЪ"

Поземлен имот 

№65650,17,23 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  1 358 

кв.м 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

4327/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"БОБАТАР-ЛАСЪ"

Поземлен имот 

№65650,17,26 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  10 

429 кв.м 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

4328/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот 

№65650,20,61 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  9 299 

кв.м 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



4329/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ЮРТЛУКА"

Поземлен имот 

№65650,15,126 с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  1 333 

кв.м 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

4330/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот 

№65650,20,56 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  

22,528 кв.м 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

4331/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот 

№65650,20,57 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  

12,160 кв.м 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



4332/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот 

№65650,18,78 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  3 397 

кв.м 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

4333/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот 

№65650,20,66 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ  

34,358 кв.м 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

4334/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"БЮЮККОРУ"

Поземлен имот 

№65650,5,34 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 2 520 

кв.м 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

4335/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ДЕМИР БОБА"

Поземлен имот 

№65650,25,18 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 388 

кв.м 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



4336/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ЧИТЛИКА"

Поземлен имот 

№65650,7,41 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 

16,774 кв.м 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

4337/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ЧИТЛИКА"

Поземлен имот 

№65650,7,46 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 9 586 

кв.м 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

4338/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ЧИТЛИКА"

Поземлен имот 

№65650,7,49 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 

54,733 кв.м 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



4339/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот 

№65650,11,96 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 4 364 

кв.м 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

4340/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ЯСАЦИ"

Поземлен имот 

№65650,11,94 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 5 319 

кв.м 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

4341/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"БЕДЖЕНЕТО"

Поземлен имот 

№65650,12,8 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 2 894 

кв.м 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

4342/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"БОСТАН-ЛЪКА"

Поземлен имот 

№65650,7,40 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 1 831 

кв.м 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



4343/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"БЕДЖЕНЕТО"

Поземлен имот 

№65650,11,100 с начин 

на трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 9 253 

кв.м 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

4344/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"КЪЗЪЛДАА"

Поземлен имот 

№65650,14,66 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 7 438 

кв.м 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

4345/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ДЕМИР БОБА"

Поземлен имот 

№65650,25,13 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 57 

253 кв.м 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

4346/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"КЪЗЪЛДАА"

Поземлен имот 

№65650,14,71 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 2 264 

кв.м 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



4347/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот 

№65650,20,76 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 

63,261 кв.м 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

4348/28.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ДЕМИР БОБА"

Поземлен имот 

№65650,1,42 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 23 

068 кв.м 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

4370/31.08.09г

с.Свещари община Исперих  

област Разград местност 

"ЛОЗЯТА"

Поземлен имот 

№65650,19,9 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 2 725 

кв.м и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВАЩИ  

СТАРИ   ГРАНИЦИ         

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4371/31.08.09г

с.Свещари община Исперих  

област Разград местност 

"ДЕМИР БОБА"

Поземлен имот 

№65650,1,45 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 7 684 

кв.м и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВАЩИ  

СТАРИ   ГРАНИЦИ         

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



4372/31.08.09г

с.Свещари община Исперих  

област Разград местност 

"ЧАИРА"

Поземлен имот 

№65650,2,72 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 

65,013 кв.м и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВАЩИ  

СТАРИ   ГРАНИЦИ         

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4373/31.08.09г

с.Свещари община Исперих  

област Разград местност 

"БАЛАД-ЖАЛЪК"

Поземлен имот 

№65650,3,58 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 11 

680 кв.м и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВАЩИ  

СТАРИ   ГРАНИЦИ         

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4374/31.08.09г

с.Свещари община Исперих  

област Разград местност 

"БЮЮККОРУ"

Поземлен имот 

№65650,6,39 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 

47,855 кв.м и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВАЩИ  

СТАРИ   ГРАНИЦИ         

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4375/31.08.09г

с.Свещари община Исперих  

област Разград местност "ПРЕД 

КУЛАКА"

Поземлен имот 

№65650,6,36 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 

35,611 кв.м и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВАЩИ  

СТАРИ   ГРАНИЦИ         

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



4376/31.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ДЕМИР БОБА"

Поземлен имот 

№65650,25,13 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 

57,253 кв.м и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВАЩИ  

СТАРИ   ГРАНИЦИ         

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4377/31.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ЧИТЛИКА"

Поземлен имот 

№65650,7,47 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 4 993 

кв.м и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВАЩИ  

СТАРИ   ГРАНИЦИ         

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4378/31.08.09г

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"ЧИТЛИКА"

Поземлен имот 

№65650,7,48 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 

67,034 кв.м и с начин на 

възстановяване- В  

СЪЩЕСТВУВАЩИ  

СТАРИ   ГРАНИЦИ         

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4423/02.10.09г.

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот 

№65650.20.61 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 9299 

кв.м      

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.19 от 

ЗСПЗЗ



4457/06.10.09г.

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"СЪРТА"

Поземлен имот 

№65650.20.72 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 6134 

кв.м      

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.19 от 

ЗСПЗЗ

4458/06.10.09г.

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"БЮЮККОРУ"

Поземлен имот 

№65650.17.15 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 15209 

кв.м      

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.19 от 

ЗСПЗЗ

4459/06.10.09г.

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност "ПРЕД 

КУЛАКА"

Поземлен имот 

№65650.6.34 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 1508 

кв.м      

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.19 от 

ЗСПЗЗ

4460/06.10.09г.

с.Свещари            общ. Исперих            

област Разград местност 

"МАНДРАТА"

Поземлен имот 

№65650.9.70 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ с   площ 6229 

кв.м      

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.19 от 

ЗСПЗЗ

4485/27.01.10г.

с.Голям Поровец            общ. 

Исперих            област Разград 

ул."Панайот Банков" №62

Поземлен имот 

№15953.62.273 с начин 

на трайно ползване 

Комплекс за образование 

с   площ 2529 кв.м      

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12,ал.5 от 

ЗОС

4527/05.02.10г.
с.Белинци            общ. Исперих            

област Разград ул."В.Левски

Поземлен имот 

№03472.40.92  с начин на 

трайно ползване 

Кметство с   площ 745 

кв.м ведно с построените 

сгради.      

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



4528/05.02.10г.
с.Белинци            общ. Исперих            

област Разград ул."В.Левски"

Поземлен имот 

№03472.40.90  с начин на 

трайно ползване 

Читалище с   площ 4 

114кв.м ведно с 

построените сгради.      

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5623/20.11.2013г.

4566/19.02.10г.
с.Белинци            общ. Исперих            

област Разград ул."Ропотамо"

Поземлен имот 

№03472.40.87  с начин на 

трайно ползване Детска 

градина с   площ 3 557 

кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5331/27.02.2013г.

4567/19.02.10г.
с.Белинци            общ. Исперих            

област Разград

Поземлен имот 

№03472.30.22  с начин на 

трайно ползване 

Туристическа база с 

построена в нея Вятърна 

мелница с   площ 3751 

кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Стар АОС №1159/03.08.2003г.

4602/ 06.08.10г.
с.М.Поровец         общ. Исперих            

област Разград

Едноетажна сграда с 

начин на трайно 

ползване ДОМ НА 

КУЛТУРАТА построен 

върху имот 

№46913.120.320   с   

площ 342 кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5626/20.11.2013г.

4653/ 11.08.10г.
с.М.Поровец         общ. Исперих            

област Разград ул."Мургаш"

Поземлен имот 

№46913.120.165  с начин 

на трайно ползване 

Детска градина  с   площ 

8674 кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС 

№2056/03.11.2008г.

4669/ 13.08.10г.
с.Вазово         общ. Исперих            

област Разград 

Поземлен имот 

№10015.111.333  с начин 

на трайно ползване 

Училище  с   площ 14273 

кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС 

№211/10.05.2002г.



4670/ 13.08.10г.
с.Вазово         общ. Исперих            

област Разград 

Поземлен имот 

№10015.111.305  с начин 

на трайно ползване 

Площад площ  2518 кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС 

№212/10.05.2002г.

4671/ 16.08.10г.
с.Вазово         общ. Исперих            

област Разград 

Поземлен имот 

№10015.111.446  с начин 

на трайно ползване 

Читалище площ  

3162кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС 

№214/10.05.2002г.                       

Нов АОС№ 5686/15.01.2014г.

4673/ 16.08.10г.
с.Вазово         общ. Исперих            

област Разград 

Поземлен имот 

№10015.111.134  с начин 

на трайно ползване 

Кметство площ  

1250кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС 

№262/21.05.2002г.

4675/ 16.08.10г.
с.Вазово         общ. Исперих            

област Разград ул."Лом" 

Поземлен имот 

№10015.111.321  с начин 

на трайно ползване 

Детска градина площ  

5544кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5330/27.02.2013г.

4682/ 07.09.10г.
с.Г.Поровец         общ. Исперих            

област Разград 

Поземлен имот 

№15953.65.528  с начин 

на трайно ползване 

Читалище площ 

7625кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС 

№840/10.11.2002г.

4685/ 07.09.10г.
с.Г.Поровец         общ. Исперих            

област Разград 

Поземлен имот 

№15953.65.275  с начин 

на трайно ползване 

Кметство площ 1029кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС 

№843/10.11.2002г.



4687/ 13.09.10г.

с.Г.Поровец         общ. Исперих            

област Разград ул."Петър 

Берон"  

Поземлен имот 

№15953.65.724  с начин 

на трайно ползване 

Детска градина площ 

3677 кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС 

№851/11.11.2002г.

4688/ 13.09.10г.
с.Г.Поровец         общ. Исперих            

област Разград 

Поземлен имот 

№15953.65.701  с начин 

на трайно ползване За 

озеленяване площ 1129 

кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС 

№2028/18.06.2008г.                Нов 

АОС№ 5432/23.04.2013г.

4689/ 13.09.10г.
с.Г.Поровец         общ. Исперих            

област Разград 

Поземлен имот 

№15953.65.702 с начин 

на трайно ползване За 

озеленяване площ 1785 

кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5433/23.04.2013г.

4690/ 13.09.10г.
с.Г.Поровец         общ. Исперих            

област Разград 

Поземлен имот 

№15953.65.387 с начин 

на трайно ползване За 

парк площ 2061 кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС 

№2053/03.09.2008г.

4697/ 08.11.10г.

с.Китанчево        общ. Исперих            

област Разград ул."Хан 

Аспарух" №53 

Поземлен имот 

№37010.90.343 с начин 

на трайно ползване За 

обект комплекс за 

образование площ 19879 

кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС 

№316/14.06.2002г.

4725/ 22.11.10г.

с.Китанчево        общ. Исперих            

област Разград ул."Хан 

Аспарух" №25 

Поземлен имот 

№37010.90.90 с начин на 

трайно ползване Детска 

градина площ 4032 кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС 

№315/14.06.2002г.



4748/ 26.11.10г.

с.Духовец         общ. Исперих            

област Разград 

ул."Н.Й.Вапцаров"

Поземлен имот № 

24150.501.31 с начин на 

трайно ползване 

Кметство и Читалище 

площ 3944 кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС №891 и 

892/08.01.2003г. НОВ АОС№ 

5624/20.11.2013г.

4749/ 26.11.10г.

с.Духовец         общ. Исперих            

област Разград ул."Д.Бахнев" 

№10

Поземлен имот № 

24150.501.132 с начин на 

трайно ползване Детска 

градина площ 909 кв.м.     

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5333/27.02.2013г.

4757/ 03.12.10г.

гр.Исперих         общ. Исперих            

област Разград ул."В.Левски" 

№72

първи етаж с обособини 

помещения с площ 

1042,60кв.м. с начин на 

ползване "Комплекс за 

социални услуги за деца и 

семейства" построен върху 

УПИ І кв.29

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС № 

1763/02.02.2007г.

4758/ 03.12.10г.

гр.Исперих         общ. Исперих            

област Разград ул."В.Левски" 

№72

трети етаж с обособини 

помещения с площ 1042,60 

кв.м. с начин на ползване 

"Комплекс за социални услуги 

за деца и семейства" построен 

върху УПИ І кв.29

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС № 

1763/02.02.2007г.

4759/ 03.12.10г.

гр.Исперих         общ. Исперих            

област Разград ул."В.Левски" 

№72

втори етаж и сутерен  с 

обособини помещения с площ 

2085,20 кв.м. с начин на 

ползване "Дом за отглеждане 

и възпитание на деца, лишени 

от родителска грижа 

Лудогорие" построен върху 

УПИ І кв.29

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС № 

1763/02.02.2007г.

4766/ 29.12.10г.
с. Подайва общ. Исперих област 

Разград ул. "Витоша" 

Не застроен УПИ VII кв. 

81 с начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

670 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



4774/ 16.02.11г.
гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград ул. "Първа" 

Не застроен поземлен 

имот № 32874.201.2 с 

начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ и начин 

на трайно 

предназначение 

Урбанизирана с площ 4 

238 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4776/ 16.02.11г.
гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград ул. "Първа" 

Не застроен поземлен 

имот № 32874.201.3 с 

начин на трайно 

ползване СПОРТЕН 

ТЕРЕН и начин на 

трайно предназначение 

Урбанизирана с площ 15 

001 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4777/ 28.02.11г.

гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград ул. "Йордан 

Йовков" 

Не застроен УПИ V кв. 

120 с начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

532 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4778/ 28.02.11г.

гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград ул. "Васил 

Левски" 

Не застроен УПИ IV кв. 

131 с начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

1 231 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4779/ 28.02.11г.

гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград ул. "Стара 

Планина" 

Не застроен УПИ I кв. 70 

с начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

14 370 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



4780/ 28.02.11г.

гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград ул. "Никола 

Вапцаров" 

Не застроен УПИ I кв. 

105 с начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

544 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4781/ 28.0211г.

гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград ул. "Никола 

Вапцаров" 

Не застроен УПИ II кв. 

104 с начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

949 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4782/ 28.02.11г.

гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград ул. "Цар 

Освободител" 

Не застроен УПИ I кв. 

112 с начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

2 458 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4783/ 28.02.11г.
с. Духовец общ. Исперих област 

Разград ул. "Дунав" 

Поземлен имот № 

24150.501.346 с начин на 

трайно ползване ПАРК и 

начин на трайно 

предназначение ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

29 764 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4784/ 28.02.11г.
гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград ул. "Ахинора" 

Не застроен УПИ II кв. 

149 с начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

2 707 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4785/ 28.02.11г.
гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград ул. "Янтра" 

Незастроен УПИ I кв. 19 

с начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

3 784 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



4786/ 28.02.11г.
с. Духовец общ. Исперих област 

Разград ул. "Н. Й. Вапцаров" 

Поземлен имот № 

24150.501.492 с начин на 

трайно ползване ПАРК и 

начин на трайно 

предназначение ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

4 918 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5625/20.11.2013г.

4787/ 11.03.11г.

с. Свещари общ. Исперих 

област Разград ул. 

"Демокрация" 

Поземлен имот № 

65650.35.316 с начин на 

трайно ползване ПАРК и 

начин на трайно 

предназначение ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

7 584 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4788/ 17.03.11г.
с. Белинци общ. Исперих област 

Разград ул. "Васил Левски" 

Поземлен имот № 

03772.40.135 с начин на 

трайно ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

2 756 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5621/19.11.2013г.

4842/ 07.04.11г.

с. Печеница общ. Исперих 

област Разград местност 

"Моржа" 

Поземлен имот № 000056 

с начин на трайно 

ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА с площ 

845,417 дка. Kатегория- 

III.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.19 от 

ЗСПЗЗ

4843/ 07.04.11г.
с. Райнино общ. Исперих област 

Разград местност "Р. Иванов" 

Поземлен имот № 

61875.2.51 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА с площ 

521,004 дка. Категория- 

IV.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.19 от 

ЗСПЗЗ



4844/ 07.04.11г.
с. Райнино общ. Исперих област 

Разград местност "Р. Иванов" 

Поземлен имот № 

61875.4.80 с начин на 

трайно ползване 

ПАСИЩЕ,МЕРА с площ 

308,407 дка. Категория- 

IV.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.19 от 

ЗСПЗЗ

4846/ 02.05.11г.
гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград кв. "Запад" 

Незастроен УПИ I кв. 

107 с начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

12 515 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4902/ 16.05.11г.

с. Старо селище общ. Исперих 

област Разград ул. "Захари 

Стоянов" 

Не застроен УПИ I кв. 

132 с начин на трайно 

предназначение ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

3 554 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5620/19.11.2013г.

4913/ 17.05.11г.
гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград кв. "Запад" 

Незастроен УПИ I кв. 

103 с начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

1 680 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4914/ 19.05.11г.
гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград кв. "Запад" 

Не застроен УПИ I кв. 

102 с начин на трайно 

ползване ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с площ 

838 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4915/ 19.05.11г.
гр. Исперих общ. Исперих 

област Разград кв. "Запад" 

Не застроен УПИ I кв. 

101 с начин на трайно 

ползване ЗА ПРОИЗВОД- 

СТВЕНИ И СКЛАДОВИ 

ДЕЙНОСТИ с площ 10 

357 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



4939/19.07.2011г.

с.Лудогорци, местност 

"Акарпунар"

имот № 014003, 

пасище,мера с площ 

119.705 дка.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

АОС 2536/09.03.2009г.

4940/19.07.2011г. с.Средоселци , местност"…"

имот № 

000046,пасище,мера с 

площ 5.000дка.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4941/19.07.2011г. с.Средоселци , местност"…"

имот № 000042,пасище , 

мера с площ 4.999 дка.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4942/25.07.2011г. с.Средоселци , местност"…"

имот № 000039 , пасище , 

мера с площ 9.699дка.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4943/25..07.2011г. с.Средоселци , местност"…"

имот № 000041 , пасище , 

мера с площ 5.000 дка.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4944/25.07.2011г.

с.Тодорово , местност "Матешю 

"

имот № 000018 ,гробище 

с площ 10.495 дка.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

Предходен АОС № 

4521/26.01.2010г.



4950/26.09.2011г.

гр.Исперих местност " Айорман 

"

имот № 000017,кариера-

скала с площ 524,276 

дка.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4956/14.10.2011г. с.Подайва,ул "Драва" № 42

Озеленяване с площ 153 

кв.м. 572.40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4958/20.10.2011г. с.Вазово,ул. "Яне Сандански "

имот 

№10015.111.271,гробище

н парк с площ 5137 кв.м. 19 880.20 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС 

№202,203/09.05.2002г.

4959/20.10.2011г. с.Малък Поровец, ул. "Янтра "

имот № 46913.120.265, 

гробищен парк с площ 

10308 кв.м. 22 265.30 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4960/20.10.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Екинли Кайла"

имот № 

15953.20.8,гробищен 

парк с площ 11073 кв.м. 1709.12 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4961/20.10.2011г.

с.Голям Поровец местност"Ян 

тарла"

имот№15953.54.5,гроби

щен парк с площ 24138 

кв.м. 3725.70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС №1062/26.03.2003г



4962/20.10.2011г.

с.Духовец, местност 

"Неопределена"

имот№24150.20.15,гоби

щен парк с площ 1316 

кв.м. 203.12 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№1056/25.03.2003г.

4964/20.10.2011г.

с.Китанчево,местност "Саръ 

Чалъ"

имот №37010.57.7, 

гробищен парк с площ 

18403 кв.м. 3 111.03 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС №1080/27.03.2003г

4965/20.10.2011г с.Китанчево, местност "Бекет"

имот № 

37010.19.2,гробищен 

парк к площ 32240 кв.м. 2 843.57 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх АОС№ 1079/27.03.2003г

4966/20.10.2011г.

с.Свещари,местност"Боба 

Тарласъ"

имот№ 65650.17.24, 

гробищен парк с площ 

32886 кв.м. 4454.41 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1094/28.03.2003г.

4967/20.10.2011г.

с.Райнино, местност "Големия 

Екинлик"

имот№ 61875.8.97, 

гробищен парк с площ 

19989 кв.м. 2 707.51 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1092/27.03.2003г.

4968/25.10.2011г.

гр.Исперих, местност "Коджа 

Екинлик"

имот№ 000126, друга 

селск.територия с площ 

66.312 дка. 13 159.62 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



4970/25.10.2011г. с.Вазово,ул. "Люлин"

имот№ 10015.111.413, 

гробищен парк с площ 

14897 кв.м. 57 651.40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

4974/02.12.2011г. с.Райнино, ул. "Оборище"№46

имот№ 61875.33.207, 

ниско заст.с площ 19 855 

кв.м. 56677.90 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС № 3/30.11.1999г.и 

АОС № 776/18.10.2002г.

4975/12.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Коджа Муса"

имот№ 15953.33.9, 

пасище с площ 8889 

кв.м. 367.12 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС № 2065/28.01.2009г.

4976/12.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Коджа Муса"

имот№ 15953.30.14, 

пасеще с площ 2230 кв.м. 92.10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС № 2066/28.01.2009г.

4977/12.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Коджа Муса"

имот№ 

15953.30.15,пасище с 

площ 5242кв.м. 247.42 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС № 2067/28.01.2009г.

4978/12.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност " 

Кюпрю Орман"

имот№ 15953.18.62, 

пасище с площ 8556 

кв.м. 403.84 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС № 2090/29.01.2009г.



4979/12.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Арабаджи кору"

имот№ 15953.45.4, 

пасище с площ 2211 

кв.м. 91.31 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2091/29.01.2009г.

4980/12.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Пюслемето"

имот№ 15953.40.9, 

пасище с площ 4897 

кв.м. 231.14 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2092/29.01.2009г.

4981/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Коджа Екинлик"

имот№ 15953.39.48, 

пасище с площ 87871 

кв.м. 5443.61 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2093/29.01.2009г.

4982/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност "Ян 

тарла"

имот№ 15953.43.3, 

пасище с площ 1997 

кв.м. 94.26 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2094/29.01.2009г.

4983/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Кюпрю Орман"

имот№ 15953.50.32, 

пасище с площ 20964 

кв.м. 989.50 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2059/29.01.2009г.

4984/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност "Ян 

тарла"

имот№ 15953.42.7, 

пасище с площ 31 466 

кв.м. 1485.20 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

пзедх.АОС№ 2097/29.01.2009г.



4985/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност "Ян 

тарла"

имот№ 15953.50.29, 

пасище с площ 84 584 

кв.м. 4740.93 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2098/29.01.2009г.

4986/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност "Ян 

тарла"

имот№ 15953.54.10, 

пасище с площ 41 322 

кв.м. 2559.90 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2099/29.01.2009г.

4987/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност "Ян 

тарла"

имот№ 15953.54.9, 

пасище с площ 103 534 

кв.м. 5497.66 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2100/29.01.2009г.

4988/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Папурлу"

имот№ 15953.33.6, 

пасище с площ 13 595 

кв.м. 561.47 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2101/03.02.2009г.

4989/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Дюз Гьолджук"

имот№ 15953.26.33, 

пасище с площ 5 862 

кв.м. 276.69 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2102/03.02.2009г.

4990/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Курт Дюня"

имот№ 15953.51.10, 

пасище с площ 15 442 

кв.м. 956.63 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2103/02.02.2009г.



4991/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Карши авул"

имот№ 15953.10.18, 

пасище с площ 10 497 

кв.м. 588.36 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2104/03.02.2009г.

4992/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност 

"Дюз Гьолджук"

имот№ 15953.26.31, 

пасище с площ 10 166 

кв.м. 629.79 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2105/03.02.09г.

4993/13.12.2011г.

с.Голям Поровец, местност "Ян 

тарла"

имот№ 15953.54.7, 

пасище с площ 44 047 

кв.м. 2728.71 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№2106/03.02.2009г.

4996/15.12.2011г.

гр.Исперих, местност "Коджа 

къшла"

имот№ 008046, лозе с 

площ 1,315 дка. 443.81 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3490/17.04.2009г.

4997/15.12.2011г.

гр.Исперих, местност "Коджа 

къшла"

имот№ 008083, лозе с 

площ 0,954 дка. 321.98 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 4395/24.09.2009г.

4999/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Ясаци запад"

имот№ 46913.3.1, пасище 

с площ 3 264 кв.м. 240.72 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3905/01.06.2009г.



5000/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Юседжик"

имот№ 46913.2.27, 

пасище с площ 2 548 

кв.м. 157.85 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3904.01.06.2009г.

5001/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Коджа екинлик"

имот№ 46913.1.120, 

пасище с площ 16 993 

кв.м. 1 052.72 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3889/30.05.2009г.

5002/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Коджа екинлик"

имот№ 46913.1.102, 

пасище с площ 874 кв.м. 54.14 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3888/30.05.2009г.

5003/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Източен черкезлик"

имот№ 46913.8.2, пасище 

с площ 3 166 кв.м. 166.22 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5004/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Ясаци юг"

имот№ 46913.9.10, 

пасище с площ 5 896 

кв.м. 339.02 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3886/29.05.2009г.

5005/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Ясаци изток"

имот№ 46913.7.128, 

пасище с площ 11 681 

кв.м. 613.25 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3885/29.05.2009г.



5006/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Пийнир Кулак"

имот№ 46913.1.136, 

пасище с площ 8 324 

кв.м. 69.92 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3881/29.05.2009г.

5007/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Голям Юседжик"

имот№ 46913.103.30, 

пасище с площ 21 887 

кв.м. 875.48 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3871/28.05.2009г.

5008/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Пийнир Кулак"

имот№ 46913.46.7, 

пасище с площ 50 292 

кв.м. 321.87 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3870/28.05.2009г.

5009/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Коджа екинлик"

имот№ 46913.1.134, 

пасище с площ 37 017 

кв.м. 2730.00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3869/28.05.2009г.

5010/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Ески къшла"

имот№ 46913.49.42, 

пасище с площ 21 549 

кв.м. 1 777.79 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3868/28.05.2009г.

5011/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Юседжик"

имот№ 46913.104.13, 

пасище с площ 1 197 

кв.м. 82.95 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3867/28.05.2009г.



5012/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Ясаци юг"

имот№ 46913.9.4, пасище 

с площ 3 776 кв.м. 261.68 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3866/28.05.2009г.

5013/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Юседжик"

имот№ 46913.9.7, пасище 

с площ 507 кв.м. 31.41 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3865/28.05.2009г.

5014/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Коджа екинлик"

имот№ 46913.1.139, 

пасище с площ 577 кв.м. 35.37 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3864/28.05.2009г.

5015/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Котлу борун"

имот№ 46913.5.1, пасище 

с площ 111 013 кв.м. 1 110.13 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3863/28.05.2009г.

5016/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Коюн чаир"

имот№ 46913.113.4, 

пасище с площ 109 197 

кв.м. 5 798.36 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3862/26.05.2009г.

5017/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Коюн чаир"

имот№ 46913.71.22, 

пасище с площ 15 640 

кв.м. 922.76 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3861/26.05.2009г.



5018/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Сарпа"

имот№ 46913.84.18, 

пасище с площ 22 063 

кв.м. 1 366.80 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3860/26.05.2009г.

5019/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Катранджия"

имот№ 46913.109.7, 

пасище с площ 25 751 

кв.м. 1 784.54 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3859/26.05.2009г.

5020/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Котлу борун"

имот№ 46913.109.8, 

пасище с площ 28 130 

кв.м. 236.29 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3858/26.05.2009г.

5021/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Котлу борун"

имот№ 46913.109.9, 

пасище с площ 14 661 

кв.м. 123.15 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3857/26.05.2009г.

5022/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Къшла аркасъ"

имот№ 46913.3.4, пасище 

с площ 836 кв.м. 63.65 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3827/22.05.2009г.

5023/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Лъката" 

имот№ 46913.103.26, 

пасище с площ 11 831 

кв.м. 732.93 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3826/22.05.2009г.



5024/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Юседжик"

имот№ 46913.9.6, пасище 

с площ 8 610 кв.м. 596.67 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3825/22.05.2009г.

5025/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Голям Юседжик"

имот№ 46913.103.29, 

пасище с площ 23 382 

кв.м. 149.64 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3824/21.05.2009г.

5026/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Западен черкезлик"

имот№ 46913.108.7, 

пасище с площ 6 363 

кв.м. 394.19 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3823/21.05.2009г.

5027/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Бозлука"

имот№ 46913.111.3, 

пасище с площ 69 643 

кв.м. 3 677.15 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3822/21.05.2009г.

5028/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Юседжик"

имот№ 46913.9.2, пасище 

с площ 23 275 кв.м. 1 612.96 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3821/21.05.2009г.

5029/20.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Голям Юседжик"

имот№ 46913.103.28, 

пасище с площ 23 217 

кв.м. 1 438.29 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3820/21.05.2009г.



5030/21.12.2011г.

с.Малък Поровец, местност 

"Коджа екинлик"

имот№ 46913.97.4, 

пасище с площ 6 295 

кв.м. 427.12 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3819/21.05.2009г.

5034/10.01.2012г.

с.Райнино, местност "Коджа 

Екинлик"

имот№ 61875.21.9, 

пасище с площ 156 281 

кв.м. 10 830.27 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2335/09.03.2009г.

5035/10.01.2012г.

с.Райнино, местност "Коджа 

Екинлик"

имот№ 

61875.20.90,пасище с 

площ 21 707 кв.м. 1504.30 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2335/09.03.2009г.

5036/10.01.2012г. с.Райнино, местност "Излаза"

имот№ 61875.4.82, 

пасище с площ 12 537 

кв.м. 1 034.30 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2333/09.03.2009г.

5037/10.01.2012г. с.Райнино, местност "Излаза"

имот№ 61875.22.93, 

пасище с площ 7 996 

кв.м. 659.67 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2333/09.03.2009г.

5038/10.01.2012г.

с.Райнино, местност "Рамлар 

екинлик"

имот№ 61875.4.87, 

пасище с площ 2 968 

кв.м. 205.68 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2331/09.03.2009г.



5039/10.01.2012г. с.Райнино, местност "Излаза"

имот№ 61875.4.92, 

пасище с площ 25 696 

кв.м. 1 349.04 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2332/09.03.2009г.

5040/10.01.2012г. с.Райнино, местност "Излаза"

имот№ 61875.22.94, 

пасище с площ 1284 

кв.м. 88.98 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2334/09.03.2009г.

5043/23.01.2012г.

с.Райнино, местност "Коджа 

Екинлик"

имот№ 61875.19.15, 

пасище с площ 6 514 

кв.м. 451.42 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2336/09.03.2009г.

5044/23.01.2012г. с.Райнино, местност "Ясаци"

имот№ 61875.77.105, 

пасище с площ 716 кв.м. 54.34 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2337/09.03.2009г.

5045/23.01.2012г. с.Райнино, местност "Ясаци"

имот№ 61875.77.111, 

пасище с площ 1 627 

кв.м. 142.40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2338/09.03.2009г.

5046/24.01.2012г. с.Райнино, местност "Черковни"

имот№ 61875.18.351, 

пасище с площ 8 985 

кв.м. 561,56 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2340/09.03.2009г.



5047/24.01.2012г. с.Райнино, местност "Ясаци"

имот№ 61875.18.349, 

пасище с площ 9 384 

кв.м. 586.50 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2341/09.03.2009г.

5048/24.01.2012г. с.Райнино, местност "Ясаци"

имот№ 61875.9.90, 

пасище с площ 2.412 

кв.м. 126.63 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2342/09.03.2009г.

5049/24.01.2012г. с.Райнино, местност "Лозята"

имот№ 61875.9.92, 

пасище с площ 4 543 

кв.м. 314.83 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2384/09.03.2009г.

5050/24.01.2012г.

с.Райнино, местност "Големия 

Екинлик"

имот№ 61875.8.95, 

пасище с площ 2 392 

кв.м. 197.34 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2385/10.03.2009г.

5051/24.01.2012г.

с.Райнино, местност "Големия 

Екинлик"

имот№ 61875.6.63, 

пасище с площ 9.339 

кв.м. 647.19 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2386/10.03.2009г.

5052/11.01.2012г.

с.Райнино, местност "Големия 

Екинлик"

имот№ 61875.8.93, 

пасище с площ 77 501 

кв.м. 5 370.82 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2387/10.03.2009г.



5053/24.01.2012г. с.Райнино, местност "Кулака"

имот№ 61875.6.70, 

пасище с площ 403 кв.м. 27.93 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2388/10.03.2009г.

5054/24.01.2012г.

с.Райнино, местност "Кайчови 

ниви"

имот№ 61875.23.85, 

пасище с площ 219 584 

кв.м. 4 150.14 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2389/10.03.2009г.

5055/24.01.2012г. с.Райнино, местност "Излаза"

имот№ 61875.23.86, 

пасище с площ 642 745 

кв.м. 44 542.23 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2390/10.03.2009г.

5056/24.01.2012г. с.Райнино, местност "Кулака"

имот№ 61875.6.68, 

пасище с площ 1 700 

кв.м. 117.81 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2391/10.03.2009г.

5057/12.01.2012г.

с.Малък Поровец, местност 

"Пийнир Кулак"

имот№ 46913.103.24, 

пасище с площ 10 885 

кв.м. 69.66 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3766/14.05.2009г.

5061/23.01.2012г.

с.Голям Поровец, местност "Ат 

йолу"

имот№ 15953.19.54, 

широколистна гора с 

площ 121 631 кв.м. 17 514,86 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1782/27.03.2007г.



5062/23.01.2012г.

с.Голям Поровец, местност 

"Курт Дюня"

имот№ 15953.19.58, 

широколистна гора с 

площ 1 953 781 кв.м. 501 144,83 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1787/27.03.2007г.

5063/23.01.2012г.

с.Голям Поровец, местност 

"Кюпрю Орман"

имот№ 15953.18.60, 

широколистна гора с 

площ 83 423 кв.м. 15 766,95 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1783/27.03.2007г.

5064/23.01.2012г.

с.Голям Поровец, местност 

"Курт Дюня"

имот№ 15953.24.5, 

широколистна гора с 

площ 235 171 кв.м. 50 796,94 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1786/27.03.2007г.

5065/23.01.2012г.

с.Голям Поровец, местност "Ян 

тарла"

имот№ 15953.42.6, 

широколистна гора с 

площ 10 144 кв.м. 2 875,82 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1784/27.03.2007г.

5066/23.01.2012г.

с.Голям Поровец, местност "Ян 

тарла"

имот№ 15953.42.10, 

широколистна гора с 

площ 1 268 249 кв.м. 239 699,06 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1785/27.03.2007г.

5069/23.01.2012г.

с.Голям Поровец, местност 

"Кюпрю Орман"

имот№ 15953.50.30, 

широколистна гора с 

площ 15 719 кв.м. 2 970,89 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1781/27.03.2007г.



5070/23.01.2012г.

с.Голям Поровец, местност 

"Кюпрю Орман"

имот№ 15953.54.6, 

широколистна гора с 

площ 28 956 кв.м. 5 472,68 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1780/27.03.2007г.

5071/23.01.2012г.

с.Голям Поровец, местност "Ян 

тарла"

имот№ 15953.54.12, 

широколистна гора с 

площ 126 365 кв.м. 26 157,56 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1785/27.03.2007г.

5072/23.01.2012г. с.Свещари, местност "Сърта"

имот№ 65650.17.18, друг 

вид дървопроиз.гора с 

площ 106 692 кв.м. 16 467,91 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5073/13.02.2012г.

с.Голям Поровец, местност "Ян 

тарла"

имот№ 15953.42.9, 

пасище с площ 16 015 

кв.м. 840,79 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1259/01.08.2003г.

5122/14.03.2012г. с.Райнино, местност "Кулата"

имот№ 61875.6.66, 

пасеще с площ 2 056 

кв.м. 142,48 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5154/02.04.2012г.

с.Тодорово, местност "Край 

селото"

имот№ 000091, 

пасище,мера с площ 

63,264 кв.м. 9 764,80 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



5161/01.06.2012г.

с.Малък Поровец, местност 

"Котлу борун"

имот№ 46913.5.1, пасище 

с площ 110 914 кв.м. 1 109,14 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3863/28.05.2009г.

5165/10.07.2012г.

с.Подайва ул."Девети 

септември" №42

обществено застрояване 

с площ 6,240 кв.м. 59 970,00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 5/20.08.1999г.и  № 

811/01.10.2002г.

5166/24.07.2012г. с.Духовец ул."Н.Вапцаров"

имот№ 24150.501.34 за 

друг вид озеленени 

площи  с площ 1 041 

кв.м. 2 173,60 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1411/16.03.2004г.

5168/24.07.2012г. гр.Исперих ул. "Христо Ботев"

Озеленяване с площ 

1,675 дка. 1 675,00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5169/25.07.2012г. с.Свещари ул."Демокрация" 

имот№ 65650.35.163, за 

административна 

сграда,комлекс с площ 2 

210 кв.м. 14 584,90 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 525/14.08.2002г.и 

№ 1527/27.01.2006г.

5171/24.07.2012г. с.Свещари ул."Витоша"

имот№ 65650.35.375, 

гробищен парк с площ 8 

278 кв.м. 15 695,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1524/27.01.2006г.



5172/24.09.2012г. с.Свещари ул."Демокрация" 

имот№ 65650.35.164.1, 

сгада за култура и 

изкуство с площ 9 кв.м. 11 263,40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 8/15.08.1999г.и    

АОС№ 534/15.08.2002г.

5174/24.09.2012г. с.Свещари ул."Демокрация" 

имот№ 65650.35.436, за 

площад с площ 2 188 

кв.м. 4 568,50 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 534/15.08.2002г.

5175/31.07.2012г. гр.Исперих ул."Васил Левски"

дворно място с площ 1 

141 кв.м. 131 931,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 138/16.02.2000г.   

АОС№ 94/26.03.2002г.

5176/18.09.2012г.

с.Старо селище, местност "Кьор 

орман"

имот№ 000021, спортен 

терен с площ 11,965 кв.м. 2 022,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5177/20.09.2012г.

гр.Исперих, местност 

"Неизвестна"

имот№  32874.201.174, 

дере с площ на имота 624 

кв.м. 3 175,80 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5178/20.09.2012г.

гр.Исперих, местност 

"Неизвестна"

имот№ 32874.201.173, 

дере с площ на имота 3 

670 кв.м. 18 678,50 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС



5184/12.11.2012г. с.Китанчево ул."Хан Аспарух"

имот№ 37010.90.362, 

друг вид озеленени 

площи с площ 3 425 кв.м. 11 531,60 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 320/17.06.2002г.    

Нов АОС№ 5826/20.01.2015г.

5187/12.11.2012г.

с.Китанчево ул."Хан Аспарух" 

№43

имот№ 37010.90.360, за 

друг вид общест.обект, 

комплекс с площ 859 

кв.м. 3 158,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 320/17.06.2002г.

5188/12.11.2012г.

с.Китанчево ул. "Хан Аспарух" 

№ 36

имот№ 37010.90.487, 

друг вид общест.обект, 

комплекс с площ 7 933 

кв.м. 26 709,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 320/17.06.2002г.

5210/21.01.2013г.

с.Голям Поровец, местност 

"Арабаджи кори"

имот№ 15953.48.5, 

пасище с площ 20841 

кв.м. 983,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2108/03.02.2009г.

5215/08.02.2013г. с.Китанчево, местност "Чаира"

имот№ 37010.37.28, 

пасище с площ 2 602 

кв.м. 154,60 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3092/06.04.2009г.

5216/08.02.2013г.

с.Китанчево, местност 

"Канарата" 

имот№ 37010.36.11, 

пасище с площ 17 508 

кв.м. 1187,90 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3090/06.04.2009г.



5217/08.02.2013г.

с.Китанчево, местност "Кору 

алтъ"

имот№ 37010.62.23, 

пасище с площ 1626 

кв.м. 110,30 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3087/06.04.2009г.

5218/08.02.2013г.

с.Китанчево, местност 

"Дарълък"

имот№ 37010.51.3, 

пасище с площ 44 850 

кв.м. 484,40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3113.06.04.2009г.

5219/08.02.2013г. с.Китанчево, местност "Карши"

имот№ 37010.46.24, 

пасище с площ 3000 

кв.м. 203,60 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3112/06.04.2009г.

5220/08.02.2013г.

с.Китанчево, местност "Край 

селото" 

имот№ 37010.42.5, 

пасище с площ 9 245 

кв.м. 4 702,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3111/06.04.2009г.

5221/08.02.2013г. с.Китанчево, местност "Чаира"

имот№ 37010.40.1, 

пасище с площ 59 042 

кв.м. 4 006,00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3110/06.04.2009г.

5222/08.02.2013г. с.Китанчево, местност "Чаира"

имот№ 37010.37.57, 

пасище с площ 13 557 

кв.м. 608,00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3109/06.04.2009г.



5223/08.02.2013г. с.Китанчево, местност "Карши"

имот№ 37010.26.10, 

пасище с площ 9 419 

кв.м. 639,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3108/06.04.2009г.

5224/08.02.2013г. с.Китанчево, местност "Карши"

имот№ 37010.25.1, 

пасище с площ 96 950 

кв.м. 6 578,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3701/06.04.2009г.

5225/08.02.2013г.

с.Китанчево, местност 

"Канарата" 

имот№ 37010.36.5, 

пасище с площ  7 358 

кв.м. 499,20 кв.м.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3091/06.04.2009г.

5226/08.02.2013г.

с.Китанчево, местност "Кору 

алтъ"

имот№ 37010.62.24, 

пасище с площ 2 555 

кв.м. 173,40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3088/06.04.2009г.

5259/18.02.2013г. с.Тодорово, ул. "Васил Левски"

за обществено 

застроявяне с площ 3,306 

дка. 11 714.20 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 6/29.11.1999г.и № 

884/17.12.2002г.

5260//18.02.2013г.

гр.Исперих, ул."Васил 

Левски"№71

за обществено 

застроявяне с площ 3,354 

дка. 227 947,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 137/14.02.2000г.и  

№ 95/26.03.2002г.



5262/18.02.2013г.

гр.Исперих, ул."Дочо 

Михайлов"№3

за стадион с площ 32,633 

дка. 177 508,60 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 109/13.08.1998г.и 

№ 100/26.03.2002г.

5263/18.02.2013г. гр.Исперих, ул."Чумерна"

за обществено 

застрояване с площ 6,364 

дка. 132 732,40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 103/27.03.2002г.

5264/18.02.2013г. с.Лъвино, ул."Освобождение" 

за обществено 

застрояване с площ 1,474 

дка. 11 022,30 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 4/03.11.1999г.и     

№ 510/02.07.2002г.

5265/18.02.2013г.

с.Подайва, местност "Джибер 

юртлу"

имот№ 000037, пасище 

мера с площ 9,425 дка. 695,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3145/06.04.2009г.

5266/18.02.2013г.

с.Подайва, местност "Джибер 

юртлу"

имот№ 000038, пасище, 

мера с площ 9,471 кв.м. 698,50 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3146/06.04.2009г.

5267/18.02.2013г.

с.Конево, местност "Дянков 

чеир"

имот№ 000068, 

пасище,мера с площ 

39,013 дка. 998,80 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3049/02.04.2009г.



5281/18.02.2013г. с.Лудогорци, ул."Вихрен" 

детска градина с площ 

228,00 кв.м. 4 387,30 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1424/24.03.2004г.

5283/18.02.2013г.

с.Къпиновци, ул."Ангел 

Кънчев"

за обществено 

застрояване с площ 2 650 

кв.м. 8 607,60 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2/02.09.1999г.и № 

279/06.06.2002г.

5284/18.02.2013г. с.Печеница, ул."Добруджа"

за обществено 

застрояване с площ 3 145 

кв.м. 8 283,00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 3/23.11.1999г.и № 

354/19.06.2002г.

5285/18.02.2013г. с.Делчево, ул."Вихрен"

детска градина с площ 

372,00 кв.м. 4 294,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 4/25.11.1999г.и 

№256/20.05.2002г.

5330/27.02.2013г. с.Вазово, ул."Лом"

имот№ 10015.111.321, за 

друг обществен обект с 

площ 5 544 кв.м. 34 665,50 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС предх.АОС№ 

9/25.11.1999г.,№264/21.05.2002г.

и 4675/16.08.2010г.

5331/27.02.2013г. с.Белинци, ул."Ропотамо"

имот№ 03472.40.87, за 

обект комплекс с площ 3 

557 кв.м. 16 696,00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 174/17.04.2002г.и 

№4566/19.02.2010г.



5332/27.02.2013г.

гр.Исперих, ул."Антон 

Страшимиров"№3

за обществено 

застрояване с площ 2,965 

дка. 86 672,40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 737/04.10.2002г.

5333/27.02.2013г.

с.Духовец, ул."Димитър 

Бахнев"№10

имот№ 24150.501.132, за 

обект комплекс с площ 

909 кв.м. 8 219,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 893/08.01.2003г.и 

№ 4749/26.11.2010г.

5334/27.02.2013г.

с.Райнино, ул."Александър 

Стамболийски"

имот№ 61875.33.329, за 

обект за детско 

заведение с площ 8 483 

кв.м. 27 393,30 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2/25.11.1999г.и 

№777/18.10.2002г.

5415/11.04.2013г. с.Лудогорци

дом на културата с площ 

2 730 кв.м. 12 368,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 6/23.11.1999г.и 

№1168/11.07.2003г.

5416/27.03.2013г.

с.Подайва, ул."Девети 

Септември"

За озеленяване с площ 3 

659 кв.м. 13 688,30 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 658/10.03.2011г.

5432/23.04.2013г. с.Голям Поровец 

имот№ 15953.65.701, за 

друг вид озеленяване с 

площ 1129 кв.м. 2357,40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2028/18.06.2008г. 

№ 4688/13.09.2010г.



5433/23.04.2013г. с.Голям Поровец

имот№ 15953.65.702, за 

друг вид озеленени 

площи с площ 1785 кв.м. 3727,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 4689/13.09.2010г.

5434/24.04.2013г. с.Печеница, ул."Добруджа"

Заст.дворно място с 

площ 1830 кв.м. 

Кметсво, читалище и 

здравен дом с площ 284 

кв.м. 14502,80 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1/24.06.1999г.и 

№355/19.06.2002г.

5435/24.04.2013г. с.Тодорово, ул. "Васил Левски"

Заст.дворно място с 

площ 1,847 дка. 

Читалище със заст.площ 

374 кв.м. 20509,20 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 9/02.12.1999г.и  № 

962/23.01.2003г.

5436/24.04.2013г. с.Къпиновци, ул."Лудогорие"

Заст.дворно място с 

площ 625 кв.м. Кметство, 

здравен дом и магазин с 

площ 295 кв.м. 6790,50 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1/31.03.1972г.и  № 

280/06.06.2002г.

5437/24.04.2013г. с.Делчево, ул."Лудогорие".

Заст.дворно място с 

площ 1050 

кв.м.;Кметство, 

читалище, здр.служба и 

поща с площ415 кв.м. 19557,00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1/24.06.1999г.и  № 

259/20.05.2002г.

5474/01.07.2013г. с.Лъвино, ул."Освобождение" 

Училище с площ 5143 

кв.м. 44174,20 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2/13.04.1999г.и  

№511/02.07.2002г.



5619/19.11.2013г. с.Тодорово, ул. "Васил Левски"

пл№345, Парк с площ 

2,289 дка. 4 779,40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 889/02.01.2003г.

5620/19.11.2013г.

с.Старо селище, ул."Захари 

Стоянов"  

За озеленяване с площ 3 

560 кв.м. 7 420,80 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1340/05.01.2004г.; 

№4902/16.05.2011г.

5621/19.11.2013г. с.Белинци, ул."Васил Левски"

имот№ 03472.40.135, 

Обществен селищен 

парк, градина с площ 2 

756 кв.м. 5 754,50 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 4788/17.03.2011г.

5622/19.11.2013г. гр.Исперих, ул."Васил Левски"

За парк "Владимир 

Друмев" с площ 10,930 

кв.м. 81 778,30 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 565/20.08.2002г.

5623/20.11.2013г.

с.Белинци, ул."Васил Левски" 

№13

имот№ 03472.40.90,За 

обект комплекс за 

култура и изкуство с 

площ 4 114 кв.м. 21 302,90 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС предх.АОС№ 4/17.11.1999г; 

№107/28.03.2002г.; 

№4528/05.02.2010г.

5624/20.11.2013г.

с.Духовец, ул. 

"Н.Й.Вапцаров"44

имот№ 24150.501.31, За 

административна сграда, 

комплекс с площ 3945 

кв.м. 15 622,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС предх.АОС№ 891 и 

892/08.01.2003г. 

№4748/2.11.2010г.



5625/20.11.2013г. с.Духовец, ул. "Н.Й.Вапцаров"

имот№ 24150.501.492, 

Обществен селищен 

парк, градина с площ 4 

918 кв.м. 10 268,80 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 4786/28.02.2011г.

5626/20.11.2013г.

с.Малък Поровец, ул. "Васил 

Левски"

имот№ 46913.120.320, 

Ниско застрояване с 

площ 5 201 кв.м. 16 067,60 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС предх.АОС№ 1204 и 

1207/22.07.2003г.; 

№4602/06.08.2010г.

5627/20.11.2013г. с.Яким Груево, ул."Етър"№2

Дворно място с площ 

660,06 кв.м.;Кметство и 

читалище с площ 238 

кв.м. 5 780,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 967/27.01.2003г.

5628/22.11.2013г.

с.Йонково, ул."Васил 

Тинчев"№57

имот№ 1.340 с обща 

площ 3,424 кв.м.;Сграда 

за култура и изкуство с 

обща площ 390 кв.м. 21 254,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1104/01.04.2003г.

5629/22.11.2013г.

с.Старо 

селище,ул."Н.Й.Вапцаров"№13

Застр.УПИ І-93 с площ 1 

598 кв.м.;Кметство и 

здр.дом с площ 123 кв.м. 5 564,00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1179/16.07.2003г.

5630/22.11.2013г.

с.Старо селище, ул."Христо 

Ботев"№6

Масивна едноетажна 

сграда с обща площ 455 

кв.м.;Читалище с площ 

77 кв.м. 10 457,20 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1180/16.07.2003г.



5632/25.11.2013г. с.Бърдоква, ул."Хан Крум"№14

Дворно място с площ 1 

969 кв.м. 11 384,00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 104/18.07.2000г.

5647/27.11.2013г. с.Йонково, местност "Тетралик" 

имот№ 021159, 

Пасище,мера с площ 

74,438 дка. 2 977,50 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5648/27.11.2013г. с.Йонково, местност "Тетралик" 

имот№ 021158, 

Пасище,мера с площ 

39,745 дка. 1589,80 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5649/27.11.2013г. с.Йонково, местност "Тетралик" 

имот№ 021157, 

Пасище,мера с площ 

362,107 дка. 17 200,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5681/03.01.2014г. с.Бърдоква, ул."Бузлуджа" №14

Незастроен с площ 2 859 

кв.м. 5 969,60 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 187/18.04.2002г.

5682/03.01.2014г. с.Бърдоква, ул."Хан Крум"№12

Общест.застр.с площ 1 

925 кв.м.;Детска градина 

с площ 296 кв.м. 15 147,80 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 104/18.07.2000г.; 

№960/23.01.2003г.



5683/03.01.2014г.

с.Средоселци , ул."Светлина" 

№15

Културен център,поща и 

магазин с обща площ 360 

кв.м. 5 584,80 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 4/30.11.1999г.; 

№443/25.06.2009г.

5684/06.01.2014г. с.Делчево, ул."Лудогорие".

За озеленяване с площ 2 

647 кв.м. 5 654,00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5685/07.01.2014г.

гр.Исперих, ул."Иван 

Кръстев"№4

Детски ясли с площ 9 791 

кв.м. 123 726,40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5686/15.01.2014г. с.Вазово, ул"Здравец"№6

имот№ 10015.111.446, За 

друг вид общест.обект с 

площ 3 162 кв.м. 37 725,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 4671/16.08.2010г.

5688/06.02.2014г.

с.Старо селище, ул."Захари 

Стоянов" №8

Детска градина с площ 5 

063 кв.м. 21 107,40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 1177/16.07.2003г.

5690/03.02.2014г.

гр.Исперих, ул."Васил 

Левски"№78

Училище "Васил 

Априлов" с площ 20 660 

кв.м.

1 511 236,30 

лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

За поправка на АКТ 

№102/27.11.2012г.



5691/07.02.2014г.

с.Вазово, ул "Александър 

Стамболийски"

имот№10015.111.322, 

Общест.селищен парк, 

градина с площ 1 888 

кв.м. 7 063,00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5692/07.02.2014г.

с.Къпиновци, ул "Лудогорие" 

№25

Построени сгради с площ 

625 кв.м. 6 698,80 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

За поправка на АКТ 

№5436/24.04.2013г.

5696/21.02.2014г.

с.Китанчево, местност 

"Дарълък"

имот№ 37010.51.4, 

Пасище с площ 34027 

кв.м. 2 308,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5697/24.02.2014г. с.Тодорово, ул."Мургаш"

имот№ 0.67, за който са 

отредени УПИ 

І;ІІ;ХІІІ;ХІV с площ 49 

675 кв.м. 103 721,40 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5711/14.03.2014г.

с.Райнино, ул."Райна 

Княгиня"№2

имот№ 61875.33.148, За 

обект комплекс за 

култура и изкуство с 

площ 3 850 кв.м. 20 280,50 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

 предх.АОС№ 774/18.10.2002г.

5712/14.03.2014г. с.Бърдоква, ул."Хан Крум" №14

Обществено застрояване 

с площ 1 969 кв.м. 10 755,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

За поправка на АКТ 

№5632/25.11.2013г.



5713/25.03.2014г.

гр.Исперих, ул."Лиляна 

Димитрова" №3

Обществено застрояване 

с площ 2 965 кв.м. 71 611,20 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

За поправка на АКТ 

№5332/27.02.2013г.

5788/13.08.2014г. с.Конево, местност "Савдън"

имот№ 000032, 

Пасище,мера с площ 

4,924 дка. 181,20 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 4223/10,08.2009г.

5789/13.08.2014г.

с.Конево, местност "Волнонски 

блок"

имот№ 000067, 

Пасище,мера с площ 

68,634 дка. 2 306,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

нов АОС№ 5813/28.10.2014г.      

Нов АОС№ 5814/28.10.2014г.     

Нов АОС№ 5815/28.10.2014г.     

Нов АОС№ 5834/26.02.2015г.

5797/01.10.2014г. с.Лудогорци, ул."Вихрен" №26  

дом на културата с площ 

2 730 кв.м. 26 454,30 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

За поправка на АКТ 

№5415/27.03.2013г.

5805/08.10.2014г. с.Вазово, ул."Здравец"№6

имот№ 10015.111.446, За 

друг вид общест.обект с 

площ 3 162 кв.м. 37 725,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

За поправка на АКТ 

№5686/15.01.2014г.

5806/09.10.2014г. с.Яким Груево, ул."Етър"№2

Дворно място с обща 

площ 660,06 кв.м.; 

Кметство и читалище с 

площ 315 кв.м. 7227,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

За поправка на АКТ 

№5627/20.11.2013г.



5808/21.10.2014г. с.Тодорово, местност "Матешю"

имот№ 000028, Писта с 

площ 18,635 дка. 149,20 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5809/22.10.2014г.

с.Китанчево, ул."Хан 

Аспарух"№22

За друг общест.обект, 

комплекс с площ 267 

кв.м. 3 124,50 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 2018/16.04.2008г.

5813/28.10.2014г.

с.Конево, местност "Волнонски 

блок"

имот№ 000077, Пасище, 

мера с площ 13,620 дка. 348,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 5789/13.08.2014г.

5814/28.10.2014г.

с.Конево, местност "Волнонски 

блок"

имот№ 000097, Пасище, 

мера с площ 35,255 дка. 1184,60 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 5789/13.08.2014г.

5815/28.10.2014г.

с.Конево, местност "Волнонски 

блок"

имот№ 000107, Пасище, 

мера с площ 19,759 дка. 663,90 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 5789/13.08.2014г.

5816/31.10.2014г.

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



5826/20.01.2015г. с.Китанчево, ул."Хан Аспарух"

имот№ 37010.90.686,За 

друг вид озеленени 

площи с площ 3 158 кв.м. 11 814,10 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС предх.АОС№ 320/17.06.2002г.;   

№2018/16.04.2008г.;                     

№5184/12.11.2012г.

5828/11.02.2015г.

с.Лъвино, ул."Христо 

Смирненски"

имот с пл.№ 552, За 

игрище с площ 21,422 

дка. 80 139,70 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5830/17.02.2015г. с.Подайва, ул."Панайот Волов"

За озеленяване с площ 

803 кв.м. 3004,00 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

5832/17.02.2015г.

с.Средоселци, 

ул."Светлина"№24

За обществено застр.с 

площ 1 894 кв.м. 8037,20 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

предх.АОС№ 446/25.06.2002г.

5833/26.02.2015г.

гр.Исперих, местност "Юсек 

юстю"

Трансформаторен пост с 

площ 9 кв.м. 533,80 лв.

Имота се управлява от 

кмета на община Исперих 

на основание чл.12, ал.5 

от ЗОС


