АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА
01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
Докуме Дата
нт №

Населено място

8043

17.3.2017 г.

8044

Улица

Местност

Описание

гр. КАРНОБАТ

"ДРЕНАКА"

ИМОТ № 518.14 по ПНИ по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ на
местност "Дренака", землище гр.КАРНОБАТ, с площ
465,00 кв.м , трета категория, с НТП: ЛОЗОВИ
НАСАЖДЕНИЯ.

17.3.2017 г.

гр. КАРНОБАТ

"ДРЕНАКА"

8045

12.4.2017 г.

с. ДЕТЕЛИНА

"ЯЗОВИРА"

8046

20.4.2017 г.

с. ЖЕЛЕЗНИК

"СЕЛОТО"

8055

22.5.2017 г.

с. ЦЕРКОВСКИ

"АКЪ ДЕРЕ"

ИМОТ № 518.15 по ПНИ по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ на
местност "Дренака", землище гр.КАРНОБАТ, с площ
490,00 кв.м , трета категория, с НТП: ИЗОСТАВЕНА
ОРНА ЗЕМЯ.
ИМОТ № 000125 по КВС в землището на
с.ДЕТЕЛИНА, с площ 7,834 дка, трета категория, с
НТП: НИВА
ИМОТ № 018199 по КВС в землището на
с.ЖЕЛЕЗНИК, с площ 5,940 дка , пета категория, с
НТП: НИВА
ИМОТ № 030026 по КВС в землището на
с.ЦЕРКОВСКИ, с площ 2,084 дка , трета категория, с
НТП: ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ

8057

25.5.2017 г.

гр. КАРНОБАТ

"ДРЕНАКА"

8058

25.5.2017 г.

гр. КАРНОБАТ

"ДРЕНАКА"

8059

25.5.2017 г.

гр. КАРНОБАТ

"ДРЕНАКА"

8062

6.6.2017 г.

с. ОГНЕН

8078

22.6.2017 г.

с. ЕКЗ.АНТИМОВО

8103

5.7.2017 г.

гр. КАРНОБАТ

"ДРЕНАКА"

8104

6.7.2017 г.

гр. КАРНОБАТ

"КРАЛИМАРКОВА
СТЪПКА

8107

7.7.2017 г.

с. КРУШОВО

"КРАЙ СЕЛО"

8118

11.7.2017 г.

гр. КАРНОБАТ

ул. "Ропотамо"

8119

11.7.2017 г.

гр. КАРНОБАТ

ул. "Ропотамо"

8222

25.10.2017 г.

гр. КАРНОБАТ

"ЧИКСАЛЪМА"

ИМОТ № 570.996 по ПНИ по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ на
местност "Чиксалъма" в землището на гр.КАРНОБАТ,
с площ 13,616 дка , седма категория, с НТП: ЛОЗОВИ
НАСАЖДЕНИЯ.

8223

25.10.2017 г.

гр. КАРНОБАТ

"ЧИКСАЛЪМА"

8246

16.11.2017 г.

гр. КАРНОБАТ

ИМОТ № 570.1004 по ПНИ по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ на
местност "Чиксалъма" в землището на гр.КАРНОБАТ,
с площ 4,000 дка , седма категория, с НТП: ЛОЗОВИ
НАСАЖДЕНИЯ.
УПИ ХІІ-2923 от кв.144 по плана на гр.КАРНОБАТ, с
площ 268,00 кв.м, отреден за жилищно застрояване.

8252

24.11.2017 г.

с. САН СТЕФАНО

"СКЕЛЯТА"

ИМОТ № 024121 по КВС в землището на с.САН
СТЕФАНО, с площ 119,056 дка , от които 91,347 дка девета категория и 27,709 дка - трета категория, с
НТП: ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

ИМОТ № 512.78 по ПНИ по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ на
местност "Дренака", землище гр.КАРНОБАТ, с площ
900,00 кв.м, трета категория, с НТП: ЛОЗОВИ
НАСАЖДЕНИЯ.
ИМОТ № 512.143 по ПНИ по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ на
местност "Дренака", землище гр.КАРНОБАТ, с площ
523,00 кв.м , трета категория, с НТП: ЛОЗОВИ
НАСАЖДЕНИЯ.
ИМОТ № 512.145 по ПНИ по §4к от ПРЗ на ЗСПЗЗ на
местност "Дренака", землище гр.КАРНОБАТ, с площ
679,00 кв.м, трета категория, с НТП: ЛОЗОВИ
НАСАЖДЕНИЯ.
УПИ VІ-182 от кв.30 по плана на с.ОГНЕН, с площ
485,00 кв.м, отреден за жилищно застрояване.
МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - обществена
тоалетна, с дървена покривна конструкция, със
застроена площ 9,60 кв.м, построена 1950г. в
неурегулиран поземлен имот № 255, находящ се
между улици с осови точки 53, 54, 55, 165, 42 и дере
по плана на с.ЕКЗ. АНТИМОВО.
ИМОТ № 511.16 по ПНИ по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ на
местност "Дренака" землище гр.КАРНОБАТ, с площ
1,067 дка, трета категория, с НТП: ЛОЗОВИ
НАСАЖДЕНИЯ.
ИМОТ № 000708 по КВС в землището на
гр.КАРНОБАТ, с площ 1,475 дка , с НТП: ДРУГА
СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ.
ИМОТ № 010200 по КВС в землището на
с.КРУШОВО, с площ 0,721 дка, трета категория, с
НТП: НИВА
УПИ І от кв.75 по плана на гр.КАРНОБАТ, с площ
38432,00 кв.м, отреден за КЖС, озеленяване и КОО.
УПИ ХVІІІ-4246 от кв.75 по плана на гр.КАРНОБАТ, с
площ 356,00 кв.м, отреден за жилищно застрояване.

ул. "Ропотамо"

8253

24.11.2017 г.

с. САН СТЕФАНО

8256

28.11.2017 г.

с. ЖИТОСВЯТ

8275

12.12.2017 г.

гр. КАРНОБАТ

"СКЕЛЯТА"

ИМОТ № 024122 по КВС в землището на с.САН
СТЕФАНО, с площ 350,000 дка , от които 163,483 дка девета категория и 186,517 дка - трета категория , с
НТП: ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ. Имотът е образуван от
имот № 024081.
УПИ І от кв.4 по плана на с.ЖИТОСВЯТ, с площ 7100
кв.м , отреден за КОО.
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА с избени помещения
(бивше кметство), със застроена площ 190,00 кв.м ,
РЗП - 380,00 кв.м
428 / 888 ид.ч. кв.м от УПИ І-1466,1600 от кв.93 по
плана на гр.КАРНОБАТ, целият с площ 888,00 кв.м,
отреден за "Административна сграда и обслужване".

