
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -РАКОВСКИ 
 

РЕГИСТЪР  ЗА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 
 

Акт N: 
Съставен на 

Вид и описание на имота Недвижим имот находящ се в 

1 4 5 

5 
18.04.1997 

ІІ ЕТАЖ ОТ СГРАДА с обща площ 466 кв.м 
1. Сграда админ. нужди, изцяло- 466.00, 4, масивна, 1973 г. 
 

гр. Раковски, кв.28, парцел V, ул. Г.С.Раковски № 108 а 

6 
18.04.1997 

ЛЕТЕН ЛАГЕР  обща площ кв.м 
1. Сграда, изцяло- 34.00, 1, полумасивна 

гр. Раковски, парцел 1, метстност Узунджалан 
12 

04.11.1997 
ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО с обща площ 440 кв.м 
1. Сграда админ. нужди, изцяло- 297.00, 3, масивна, 1951 

гр. Раковски, кв.66, парцел ІХ, ул. П.Богдан № 75 а 
30 

13.04.1998 
ВОДОЕМ с обща площ 44676 кв.м гр. Раковски,  пл. № 167, местност кв. Ген. Николаево 

31 
13.04.1998 

ВОДОЕМ с обща площ 10367 кв.м гр. Раковски, кв.49,  пл. № 206, местност Кьорча 
32 

13.04.1998 
ВОДОЕМ с обща площ 32652 кв.м гр. Раковски, кв. 21,  пл. № 16, местност Бумбола 

34 
14.04.1998 

ВОДОЕМ с обща площ 2341 кв.м гр. Раковски, пл. № 354, местност кв. Ген. Николаево 
35 

14.04.1998 
РИБАРНИК с обща площ 9035 кв.м гр. Раковски, пл. № 71, местност кв. Ген. Николаево 

36 
14.04.1998 

РИБАРНИК с обща площ 6622 кв.м гр. Раковски, пл. № 68, местност кв. Ген. Николаево 
37 

14.04.1998 
РИБАРНИК с обща площ 12548 кв.м гр. Раковски, пл. № 220, местност кв. Ген. Николаево 

38 
14.04.1998 

РИБАРНИК с обща площ 12443 кв.м гр. Раковски, пл. № 304, местност кв. Ген. Николаево 
39 

14.04.1998 
РИБАРНИК с обща площ 29994 кв.м гр. Раковски, пл. № 305, местност кв. Ген. Николаево 

41 
14.04.1998 

ВОДОЕМ с обща площ 1133 кв.м гр. Раковски, пл. № 236, местност кв. Ген. Николаево 
46 

14.04.1998 
РИБАРНИК с обща площ 10159 кв.м гр. Раковски, пл. № 262, местност кв. Секирово 

47 
14.04.1998 

РИБАРНИК с обща площ 96943 кв.м гр. Раковски, пл. № 284, местност кв. Секирово 
51 

20.04.1998 
ЗЕЛЕНИНА с обща площ 1525 кв.м гр. Раковски, кв.5, парцел ІV, ул. Петър Парчевич 



53 
15.11.1998 

ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО с обща площ 44180 кв.м 
1. Сгради- съгласно приложение № 1, неразделна част от АОС № 53 

гр. Раковски, кв.111, парцел ХVІІІ, пл № 1649, ул. Г.С.Раковски 
58 

05.01.1999 
ПАСИЩЕ, МЕРА с обща площ 93536 кв.м с. Стряма, кв.5, пл. № 2, местност Христев Ретеш- Мешалъ 

59 
05.01.1999 

ПАСИЩЕ, МЕРА с обща площ 20116 кв.м с. Болярино, пл. № 67, местност Индека 
63 

11.01.1999 
ВОДОЕМ с обща площ 89797 кв.м с. Белозем, пл. № 41, местност Телки тепе 

67 
22.04.1999 

ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО с обща площ 3185 кв.м 
1. Сграда- бивша детска градина, изцяло- 1,062.00, 1, ПК, 1929 

гр. Раковски, кв.63, парцел V, пл. № 883, ул. Москва 
71 

22.04.1999 
АВТОГАРА с обща площ 643 кв.м 
1. Автогара, изцяло- 132.00, 1, масивна, 1975 

гр. Раковски, кв.67, пл. № 2861, ул. Г.С.Раковски 
109 

05.06.1999 
ЗЕЛЕНИНА с обща площ 8569 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел І, ул. ЛРайко Даскалов 

111 
07.06.1999 

ПАРЦЕЛ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ с обща 
площ 2698 кв.м 

гр. Раковски, кв.127, парцел ХІV, ул. Шипка 
112 

07.06.1999 
ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с обща площ 1056 кв.м гр. Раковски, кв.127, парцел ХІХ, ул. Шипка 

113 
07.06.1999 

ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с обща площ 876 кв.м гр. Раковски, кв.127, парцел ХХІІ, ул. Шипка 
118 

07.06.1999 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 651 кв.м гр. Раковски, кв.127, парцел ХVІІ, ул. Люлин 

119 
07.06.1999 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 910 кв.м гр. Раковски, кв.127, парцел ХVІІІ, ул. Люлин 
120 

08.06.1999 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 513 кв.м гр. Раковски, кв.127, парцел ХХ, ул. Волга 

121 
08.06.1999 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 476 кв.м гр. Раковски, кв.127, парцел ХХІ, ул. Волга 
122 

08.06.1999 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 476 кв.м гр. Раковски, кв.127, парцел ХХІV, ул. Волга 

146 
10.06.1999 

РИБАРНИК с обща площ 253870 кв.м с. Шишманци, парцел 171, местност Мъртвиците 
152 

05.11.1999 
ВОДОЕМ с обща площ 31234 кв.м с. Белозем,  пл. № 43 

153 
10.11.1999 

ВОДОЕМ с обща площ 3979 кв.м с. Белозем, кв.42, пл. № 134, местност Вадите 
154 

05.11.1999 
ВОДОЕМ с обща площ 5550 кв.м с. Шишманци, пл. № 193 

158 
05.11.1999 

ВОДОЕМ с обща площ 9840 кв.м с. Болярино, пл. № 116, местност Индека 
159 

05.11.1999 
ВОДОЕМ с обща площ 26756 кв.м с. Болярино, пл. № 128, местност Индека 



160 
05.11.1999 

ВОДОЕМ с обща площ 7069 кв.м с. Болярино, пл. № 74, местност Мандра кър 
161 

05.11.1999 
РИБАРНИК с обща площ 5369 кв.м с. Болярино, пл. № 335, местност Патарника 

162 
11.06.1999 

РИБАРНИК с обща площ 4727 кв.м с. Болярино, пл. № 333, местност Патарника 
163 

05.11.1999 
РИБАРНИК с обща площ 16846 кв.м с. Болярино, пл. № 330, местност Патарника 

164 
05.11.9999 

РИБАРНИК с обща площ 16884 кв.м с. Болярино, пл. № 328, местност Патарника 
165 

05.11.1999 
РИБАРНИК с обща площ 20550 кв.м с. Болярино, пл. № 326, местност Патарника 

166 
05.11.1999 

РИБАРНИК с обща площ 26725 кв.м с. Болярино, пл. № 121, местност Патарника 
167 

05.11.1999 
РИБАРНИК с обща площ 40060 кв.м с. Болярино, пл. № 30, местност Боляринска гора 

168 
05.11.1999 

РИБАРНИК с обща площ 16970 кв.м с. Болярино, пл. № 29, местност Боляринска гора 
169 

08.11.1999 
ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с обща площ 1492 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел ХХІ, кв. Ген. Николаево 

170 
08.11.1999 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ с обща площ 1121 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел ХХ, кв. Ген. Николаево 
171 

08.11.1999 
ПАРЦЕЛ ЗА СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ с обща площ 1914 кв.м, 
отреден за зеленина. 

гр. Раковски, кв.1, парцел ХVІІІ, кв. Ген. Николаево 
172 

08.11.1999 
ЗЕЛЕНИНА с обща площ 1840 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел ХІХ, кв. Ген. Николаево 

174 
08.11.1999 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 597 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел ХХІІІ, ул. Васил Петлешков 
182 

09.11.1999 
СПОРТЕН КОМПЛЕКС- СТАДИОН с обща площ 21900 кв.м с. Момино, кв. 1, парцел VІ 

184 
09.11.1999 

ПАРЦЕЛ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ с обща площ 11850 кв.м с. Момино, кв. 2, парцел V 

185 
09.11.1999 

ПАРЦЕЛ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ с обща площ 5060 кв.м с. Момино, кв. 3, парцел VІІІ 
186 

09.11.1999 
ПАРЦЕЛ ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ с обща площ 2250 кв.м с. Момино, кв. 3, парцел VІІ 

188 
09.11.1999 

ПАРЦЕЛ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ с обща площ 2800 кв.м с. Момино, кв. 25, парцел ХІ 
190 

09.11.1999 
ЗЕЛЕНИНА с обща площ 540 кв.м с. Момино, кв. 23,  парцел .... 

191 
09.11.1999 

ЗЕЛЕНИНА с обща площ 1440 кв.м с. Момино, кв.24, парцел .... 



192 
09.11.1999 

СПОРТНА ПЛОЩАДКА с обща площ 1550 кв.м с. Момино, кв. 24, парцел ІІІ 
195 

09.11.1999 
ПАРЦЕЛ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ с обща площ 2770 кв.м с. Момино, кв.44, парцел І 

196 
04.01.2000 

ПЛАДНИЩЕ ЗА ДОБИТЪК с обща площ 10500 кв.м с. Болярино, кв.30, парцел І 
200 

04.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА КОМБИНАТ И РЕСТОРАНТ с обща площ 1500 кв.м с. Болярино, кв.42, парцел І 

201 
04.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОБЩА ПОТРЕБА  
- УПИ- VІІІ – 875 кв.м, кв.1 
- УПИ- ІХ – 865 кв.м, кв.1 
- УПИ- Х – 825 кв.м, кв.1 

с. Болярино, кв.1, парцел І 

202 
04.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ с обща площ 4200 кв.м с. Болярино, кв.19, парцел V 

203 
04.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОБЩА ПОТРЕБА с обща площ 3540 г. с. Болярино, кв.19, парцел І 
206 

10.11.1999 
ВОЛИЕР И СКЛАДОВЕ, изцяло- 520.00, 1, масивна, 1967 г. с. Болярино, пл. № 343, местонст Боляринска гора 

207 
10.11.1999 

ПАСИЩЕ, МЕРА с обща площ 1906  кв.м с. Болярино, пл. № 42, местност Боляринска гора 
208 

05.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ с обща площ 7450 кв.м с. Болярино, кв.35, парцел І 

210 
05.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ с обща площ 44600 кв.м с. Болярино, кв.73, парцел І 
212 

06.01.2000 
ЗЕЛЕНИНА с обща площ 1800 кв.м с. Шишманци, кв. 1, парцел ХVІІІ 

214 
06.01.2000 

ЗЕЛЕНИНА с обща площ 2050 кв.м с. Шишманци, кв. 7, парцел ХІV 

215 
06.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ИЗКУПВАТЕЛЕН ПУНКТ с обща площ  1400 кв.м с. Шишманци, кв. 21, парцел І 
216 

06.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСЕН ПРИЕМАТЕЛЕН ПУНКТ с обща площ 
1600 кв.м 

с. Шишманци, кв. 21, парцел ХVІ 
220 

06.01.2000 
ЗЕЛЕНИНА с обща площ 2900 кв.м с. Шишманци, кв. 29, парцел Х 

221 
06.01.2000 

ЗЕЛЕНИНА с обща площ 1300 кв.м с. Шишманци, кв.46, парцел ХVІІ 
224 

07.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с обща площ 2600 кв.м с. Стряма, кв.32, парцел І 

227 
07.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с обща площ 1350 кв.м гр. Раковски, кв.530, парцел І, местност Нов център, ул. Г.С.Раковски 
228 

07.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с обща площ 1080 кв.м гр. Раковски, кв.530, парцел ІІІ, местност Нов център, ул. Г.С.Раковски 



232 
10.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ЗДРАВЕН ДОМ с обща площ 1680 кв.м 
1. Здравно заведение, изцяло- 121.00, 2, масивна, 1960 г. 

с. Чалъкови, кв.23, парцел VІІІ, пл. № 144 

233 
10.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА МАГАЗИН с обща площ 340 кв.м с. Чалъкови, кв.45, парцел ХVІІ 
234 

10.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ПРАК с обща площ 1800 кв.м с. Чалъкови, кв.7, парцел І 

239 
10.01.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 885 кв.м с. Чалъкови, кв.25, парцел ІV 

240 
10.01.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 945 кв.м с. Чалъкови, кв.25, парцел V 

245 
01.05.2000 

ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ, изцяло- 220.00, 2, масивна, 1964 г. с. Стряма, кв.74, парцел ІV, ул. Иван Вазов № 4, пл. № 881 

246 
12.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА УСЛУГИ с обща площ 3230 кв.м с. Стряма, кв.19, парцел І, ул. Христо Смирненски 
248 

12.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 2410 кв.м с. Стряма, кв.24, парцел І, ул. Христо Смирненски 

249 
12.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 5770 кв.м с. Стряма, кв.27, парцел ХІХ, ул. Пирин 
250 

12.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 1240 кв.м с. Стряма, кв.12, парцел VІІ, ул. Христо Смирненски 

254 
13.01.2000 

1. Автоспирка, изцяло- 120,00, 1, масивна` с. Стряма, кв.64, парцел ХІІІ , ул. Г.Димитров № 57 

257 
13.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 2410 кв.м с. Стряма, кв.114, парцел І, ул. Рангел Кънев  № 1 

259 
13.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО 
- ХХІ – 553 кв.м 

с. Стряма, кв.102, парцел І, ул. Лале № 2а 
260 

14.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 1550 кв.м с. Стряма, кв.117, парцел V, ул. Средногорски партизани № 18а 

261 
14.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 1250 кв.м с. Стряма, кв.135, парцел ІХ, ул. Тунджа № 22а 
263 

14.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 1770 кв.м с. Стряма, кв.65, парцел VІІ, ул. Г.Димитров № 57а 

264 
14.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 7400  кв.м с. Стряма, кв.74, парцел ІІ, ул. Г.Димитров № 34а 
265 

14.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 350 кв.м с. Стряма, кв.60, парцел Х, ул. Г.Димитров № 23а 

266 
17.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 930 кв.м с. Стряма, кв.51, парцел І, ул. Хризантема 
285 

25.01.2000 
1. Апартамент № 11, ет.4, вх. А, с площ 39,48 кв.м, изцяло, ПК,1981 
2. Изба № 11, изцяло- 4,54, 1981 

с. Шишманци, кв.36, парцел ІІ, ул. Пета, вх. А, ет.4, пл. № 254 

287 
25.01.2000 

1. Апартамент № 5, ет.2, вх. Б, с площ 39,48 кв.м, изцяло, ПК,1981 
2. Изба № 5, изцяло- 4,81, 1981 

с. Шишманци, кв.36, парцел ІІ, ул. Пета 



288 
25.01.2000 

1. Апартамент № 6, ет.2, вх. А, с площ 47,66 кв.м, изцяло, ПК,1981 
2. Изба № 6, изцяло- 4,54, 1981 

с. Шишманци, кв.36, парцел ІІ, ул. Пета ,  вх. А, ет.2 

289 
25.01.2000 

1. Апартамент № 2, ет.1, вх. А, с площ 63,74 кв.м, изцяло, ПК,1981 
2. Изба № 8, изцяло- 7,67, 1981 

с. Шишманци, кв.35, парцел І, ул. Осма № 1 б, блок 13, вх. А, ет.1 

290 
25.01.2000 

1. Апартамент № 14, ет.4, вх. А, с площ 63,74 кв.м, изцяло, ПК,1981 
2. Изба № 34, изцяло- 6,31, 1981 

с. Шишманци, кв.35, парцел ІV, ул. Осма № 1 б, блок 13, вх. А, ет.4 

291 
25.01.2000 

1. Апартамент № 1, ет.1, вх. А, с площ 79,81 кв.м, изцяло, ПК,1981 
2. Изба № 7, изцяло- 6,98, ПК, 1981 

с. Белозем, кв.59, парцел V, ул. Сакар планина № 8, блок 21, вх. А, ет.1 

292 
26.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ 11163 кв.м 

гр. Раковски, кв.147, парцел ІІ, ул. Г.С.Раковски № 102 

295 
06.01.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ 2800 кв.м 

с. Шишманци, кв.36, парцел ІІ, ул. Осма 
296 

26.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ 9840 кв.м 

с. Шишманци, кв.35, парцел І, ул. Пета 
297 

26.01.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ 7430 кв.м 

с. Белозем, кв.59, парцел V, ул. Сакар планина 

298 
26.01.2000 

ИМОТ ПЛ. № 3675 В ПАРЦЕЛ VІІІ, КВ.84 с обща площ 77 кв.м 
1. Сграда- бивш фр. салон и бръснарница, изцяло- 41.00, 1, масивна, 
1981 г. 

с. Стряма, кв.84, парцел VІІІ, пл. № 3675, местност кв. Ген. Николаево, ул. Христо Ботев № 23 

299 
27.01.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 700 кв.м с. Стряма, кв.50, парцел VІ, ул. Христо Кабакчиев 
306 

07.02.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 710 кв.м с. Шишманци, кв.55, парцел ІV 

307 
07.02.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 940 кв.м с. Шишманци, кв.55, парцел V 

308 
07.02.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 760 кв.м с. Шишманци, кв.55, парцел VІ 
309 

07.02.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 800 кв.м с. Шишманци, кв.55, парцел VІІ 

310 
07.02.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 700 кв.м с. Шишманци, кв.55, парцел VІІІ 
311 

07.02.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 728 кв.м с. Шишманци, кв.55, парцел ІХ 

315 
07.02.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 580 кв.м с. Шишманци, кв.49, парцел  ХV 

318 
08.02.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ с обща площ 2045 кв.м с. Чалъкови, кв.8, парцел VІІІ 
326 

08.02.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 735 кв.м с. Чалъкови, кв.52, парцел ХVІІ 

333 
08.02.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 760 кв.м с. Чалъкови, кв.53, парцел VІІ 
334 

08.02.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 800 кв.м с. Чаалъкови, кв.53, парцел VІІІ 



335 
09.02.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 860 кв.м с. Чалъкови, кв.53, парцел Х 

347 
09.02.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 955 кв.м с. Чалъкови, кв.54, парцел ХІV 

348 
09.02.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ  770 кв.м с. Чалъкови, кв.54, парцел ХV 

350 
09.02.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 840 кв.м с. Чалъкови, кв.54, парцел ХVІІ 
356 

03.04.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ с обща 
площ 1190 кв.м 

с. Чалъкови, кв.32, парцел І 
357 

03.04.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ с обща 
площ 1255 кв.м 

с. Чалъкови, кв.32, парцел ІV 

358 
03.04.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ с обща 
площ 1255 кв.м 

с. Чалъкови, кв.32, парцел V 

359 
03.04.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИс обща площ 
1090 кв.м 

с. Чалъкови, кв.32, парцел VІ 
360 

03.04.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 975 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел І 

373 
05.04.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1130 кв.м гр. Раковд.ски, кв.8, парцел ХІІ, местност Парчевич 
374 

05.04.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 925 кв.м гр. Раковски, кв.8, парцел ІХ, кв. Парчевич 

375 
05.04.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 780 кв.м грр. Раковски, кв.12, парцел ХІІІ, кв. Парчевич 
376 

05.04.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 780 кв.м гр. Раковски, кв.12, парцел ХІV, медстност кв. Парчевич 

377 
05.04.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 870 кв.м гр. Раковски, кв.12, парцел ХV, местност кв. Парчевич 
378 

05.04.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 590 кв.м гр. Раковски, кв.11, парцел Х, местност кв. Парчевич 

379 
05.04.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 670 кв.м гр. Раковски, кв.11, парцел ІХ, местност кв. Парчевич 
380 

05.04.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1220 кв.м гр. Раковски, кв.11, парцел VІІІ, местост кв. Парчевич 

381 
05.04.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 935 кв.м гр. Раковски, кв.11, парцел VІІ, местност кв. Парчевич 
382 

05.04.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 670 кв.м гр. Раковски, кв.11, парцел VІ, местност кв. Парчевич 

387 
10.04.2000 

НИВА с обща площ 3326 кв.м гр. Раковски, кв.3, парцел 246, местност Коджа Търла 
388 

10.04.2000 
НИВА с обща площ 10000 кв.м гр. Раковски, кв.77, парцел 103, местност Ливадите 



389 
10.04.2000 

НИВА с обща площ 4235 кв.м гр. Раковски, кв.15, парцел 95, местност Плоска Могила 
390 

10.04.2000 
НИВА с обща площ 3300 кв.м гр. Раковски, кв.28, парцел 1, местност Първи район 

391 
10.04.2000 

НИВА с обща площ 3499 кв.м гр. Раковски, кв.50, парцел 10, местност Бодушка Могила 
392 

10.04.2000 
НИВА с обща площ 12202 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел 67, местност Бозалан 

394 
10.04.2000 

ОРИЗИЩЕ с обща площ 4000 кв.м гр. Раковски, кв.76, парцел 263, местност Нова Боклоджа 
396 

10.04.2000 
НИВА с обща площ 3700 кв.м гр. Раковски, кв.16, парцел 118, местност Ячев Бряг 

398 
10.04.2000 

НИВА с обща площ 5101 кв.м гр. Раковски, кв.43, парцел 17, местност Коджа Търла 
399 

10.04.2000 
НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.53, парцел 29, местност Станчева Могила 

400 
10.04.2000 

НИВА с обща площ 2999 кв.м гр. Раковски, кв.24, парцел 269, местност Ратлас 
401 

10.04.2000 
НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.147, парцел 49, местност Скелето 

402 
10.04.2000 

НИВА с обща площ 7998 кв.м гр. Раковски, кв.3, парцел 138, местност Коджа Търла 
405 

10.04.2000 
НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.56, парцел 31, местност Кору Дере 

406 
10.04.2000 

НИВА с обща площ 3301 кв.м гр. Раковски, кв.26, парцел 90, местност До стадиона 
407 

10.04.2000 
НИВА с обща площ 5100 кв.м гр. Раковски, кв.19, парцел 8, местност Камбурка 

408 
10.04.2000 

НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.53, парцел 35, местност Станчева Могила 
409 

10.04.2000 
НИВА с обща площ 401 кв.м гр. Раковски, кв.35, парцел 505, местност Геренча 

410 
10.04.2000 

НИВА С обща площ 81 кв.м гр . Раковски, кв.35, парцел 515, местност Геренча 
412 

10.04.2000 
НИВА с обща площ 4000 кв.м гр. Раковски, кв.15, парцел 10, местност Белнере 

413 
10.04.2000 

НИВА с обща площ 3850 кв.м гр. Раковски, кв.15, парцел 9, местност Белнере 
414 

11.04.2000 
НИВА с обща площ 16876 кв.м с. Чалъкови, кв.37, парцел 16, местност Исилика 

415 
11.04.2000 

НИВА с обща площ 8101 кв.м с. Чалъкови, кв.24, парцел 32, местност Ямача 



416 
11.04.2000 

НИВА с обща площ 5199 кв.м с. Чалъкови, кв.29, парцел 4, местност Матката 
417 

11.04.2000 
НИВА с обща площ 5699 кв.м с. Чалъкови, кв.28, парцел 12, местност Матката 

418 
11.04.2000 

НИВА с обща площ 6787 кв.м с. Чалъкови, кв.24, парцел 2, местност Ямача 
419 

11.04.2000 
НИВА с обща площ 8359 кв.м с. Чалъкови, кв.17, парцел 11 , местност Чеир бой 

420 
11.04.2000 

НИВА с обща площ 10191 кв.м с. Момино, кв.41, парцел 5, местност Азмака 
421 

11.04.2000 
НИВА с обща площ 1761 кв.м с. Белозем, кв.52, парцел 28, местонст Край селото 

422 
11.04.2000 

НИВА с обща площ 12502 кв.м с. Стряма, кв.42, парцел 11, местност Сухо чешме- Бозалък 
424 

11.04.2000 
НИВА с обща площ 6222 кв.м с. Стряма, кв.14, парцел 124, местност Тимонски вир 

425 
11.04.2000 

НИВА с обща площ 3100 кв.м с. Стряма, кв.19, парцел 177, местност Черни места 
426 

11.04.2000 
НИВА с обща площ 5992 кв.м с. Стряма, кв.42, парцел 122, местност Сухо чешме- Бозалък 

427 
11.04.2000 

НИВА с обща площ 4014 кв.м с. Стряма, кв.51, парцел 30, местност Чикерица 
428 

11.04.2000 
НИВА с обща площ 6000 кв.м с. Стряма, кв.14, парцел 120, местност Тимонски вир 

432 
19.04.2000 

НИВА с обща площ 6500 кв.м с. Стряма, кв.67, парцел 53, местност Чалтик тарла 
433 

19.04.2000 
НИВА собща площ 3000 кв.м с. Стряма, кв.19, парцел 155, местност Челни местна 

434 
19.04.2000 

НИВА с обща площ 8500 кв.м с. Стряма, кв.19, парцел 154, местност Черни места 
435 

20.04.2000 
НИВА с обща площ 10300 кв.м с. Стряма, кв.51, парцел 32, местност Чикерица 

436 
21.04.2000 

НИВА с обща площ 3806 кв.м с. Стряма, кв.103, парцел 77, местност Перселик 
437 

21.04.2000 
НИВА с обща площ 7200 кв.м с. Стряма, кв.211, парцел 69, местност Горна поляна 

438 
26.04.2000 

НИВА с обща площ 3800 кв.м с. Стряма, кв.44, парцел 196, местност Кун Тепе 
439 

28.04.2000 
НИВА с обща площ 13902 кв.м с. Стряма, кв.5, парцел 10, местност Инадъра 

440 
28.04.2000 

НИВА с обща площ 10509 кв.м с. Стряма, кв.101, парцел 94, местност Арджовица 



442 
05.05.2000 

НИВА с обща площ 5502 кв.м гр. Раковски, кв.147, парцел 308, местност Скелето 
443 

05.05.2000 
НИВА с обща площ 5001 кв.м с. Стряма, кв.42, парцел 89, местност Сухо чешме- бозалък 

445 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 975 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ХХ 

446 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1020 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ХІХ 

447 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 950 кв.м с. Болярино, кв. 58, парцел ХVІІІ 
448 

05.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 940 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ХVІІ 

449 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 925 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ХVІ 
450 

08.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 970 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ІІ 

451 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1000 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ІІІ 
452 

08.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 880 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ХV 

453 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 890 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ХІV 

454 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 850 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ХІІІ 
455 

08.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 860 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ХІІ 

456 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 970 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ІV 

457 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1115 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел V 

458 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 995 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел VІ 
459 

08.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 825 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел VІІ 

460 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 950 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел VІІІ 
461 

08.05.2000 
НЕЗАСТРОЕНЖ ИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 975 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ІХ 

462 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 780 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел Х 

463 
08.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1220 кв.м с. Болярино, кв.58, парцел ХІ 



464 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1025 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел І 
465 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 790 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел ХV 

466 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 770 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел ХІV 

467 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 810 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел ХІІІ 
468 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 790 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел ХІІ 

469 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1005 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел ХІ 
470 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1180 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел Х 

471 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ  с обща площ 1150 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел ІХ 

472 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1150 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел ІІ 
474 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1080 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел ІV 

475 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ  с обща площ 900 кв.м с. Болярино, кв.72, палцел V 

476 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 870 кв.м с. Боларино, кв.72, парцел VІ 
477 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 880 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел VІІ 

478 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1050 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел VІІІ 
479 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 850 кв.м с. Болярино, кв.7, харцел Х 

480 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 820 кв.м с. Болярино, кв.7, парцел ХІ 
481 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 710 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел І 

482 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 820 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел ІІІ 
483 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 860 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел VІ 

484 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 860 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел VІІ 
485 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 860 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел VІІІ 



486 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 860 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел ІХ 

487 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 900 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел Х 

488 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 850 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел ХІ 
489 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 850 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел ХІІ 

490 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 850 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел  ХІІІ 
491 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 810 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел ХІV 

492 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 790 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел ХV 

493 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 870 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел ХVІ 
494 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 780 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел ХVІІ 

495 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 890 кв.м с. Болярино,кв.1, парцел  ХVІІІ 
496 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 640 кв.м с. Болярино, кв.1, парцел ХІХ 

497 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1680 кв.м с. Болярино, кв.47, парцел І 
499 

10.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 590 кв.м с. Болярино, кв.48, парцел Х 

500 
10.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 720 кв.м с. Болярино, кв.48, парцел ІХ 

501 
11.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1050 кв.м с. Болярино,кв.8, парцел І 
502 

11.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 960 кв.м с. Болярино, кв.8, парцел ІІ 

503 
11.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 940 кв.м с. Болярино, кв.8, парцел V 

504 
11.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 970 кв.м с. Болярино, кв.8, парцел VІІ 
505 

11.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1000 кв.м с. Болярино, кв.8, парцел VІІІ 

506 
11.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 960 кв.м с. Болярино, кв.8, парцел ІХ 

507 
11.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 980 кв.м с. Болярино, кв.8, парцел Х 



508 
11.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1080 кв.м с. Болярино, кв.8, парцел І 
509 

11.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕНПАРЦЕЛ с обща площ 1280 кв.м с. Болярино, кв.8, парцел ІІ 

510 
05.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1200 кв.м с. Болярино, кв.8, парцел ІІІ 
511 

11.05.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1100 кв.м с. Болярино, кв.8, парцел ІV 

512 
11.05.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ с обща площ 50140 кв.м с. Болярино, кв.74, парцел ІІ 
531 

15.05.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА УЧИЛИЩЕ с обща площ  25165 кв.м гр. Раковски, кв.144, парцел ІІІ, местност Нов център, ул. Г.С.Раковски 

532 
15.05.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 392 кв.м гр. Раковски, кв.4, парцел ХІV, местност кв. Секирово, ул. Г.С.Раковски 
535 

15.05.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 652 кв.м гр. Раковски, кв.2, парцел ХVІ, местност кв. Секирово, ул. Цанко Церковски 

541 
15.05.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 1220 кв.м с. Болярино, кв.72, парцел ІІІ 
542 

16.05.2000 
НИВА с обща площ 6600 кв.м с. Стряма, кв.44, парцел 159, местност Карач герен 

543 
16.05.2000 

НИВА с обща площ 2206 кв.м с. Стряма, кв.16, парцел 1, местност Тимонски вир 
544 

16.05.2000 
НИВА с обща площ 12800 кв.м с. Стряма, кв.45, парцел 74, местността Кадънката 

545 
23.05.2000 

НИВА с обща площ 8100 кв.м с. Стряма, кв.120, працел 15, местност Солку орман 
546 

23.05.2000 
НИВА с обща  площ 6912 кв.м с. Стряма, кв.118, парцел 8, местност Чакъла 

547 
01.06.2000 

НИВА с обща площ 7500 кв.м с. Стряма, кв.41, парцел 7, местността Абжели герен 
548 

01.06.2000 
НИВА с обща площ 7276 кв.м с. Стряма ,кв.44, парцел 207, местността Фъндълъка 

549 
03.07.2000 

НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.77, парцел 107, местността Ливадите 
550 

03.07.2000 
ОРИЗИЩЕ с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.76, парцел 306, местността Нова Боклоджа 

551 
03.07.2000 

НИВА с обща площ 8567 кв.м гр. Раковски, кв.30, парцел 412, местността Тепикова кория 
554 

03.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 4600 кв.м с. Белозем, кв.93, парцел І 

557 
03.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 900 кв.м с. Белозем, кв.95, парцел ІV 



558 
03.07.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 920 кв.м с. Белозем, кв.85, парцел ІV 

559 
06.07.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 770 кв.м с. Белозем, кв.85, парцел VІ 
560 

06.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ с 
обща площ 2715 кв.м 

с. Белозем, кв. 85, парцел VІІ 
561 

10.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ПАЗАР с обща площ 6980 кв.м с. Белозем, кв.85, парцел VІІІ 

562 
10.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 2940 кв.м с. Белозем, кв.85, парцел ІХ 

566 
20.07.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ  с обща площ 890 кв.м с. Белозем, кв.84, парцел ХVІ 
568 

20.07.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИШЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 740 кв.м с. Белозем, кв.84, парцел ХVІІІ 

569 
20.07.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 800 кв.м с. Белозем, кв.84, парцел ХХІІ 
570 

20.07.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 710 кв.м с. Белозем, кв.84, парцел ХХІ 

576 
21.07.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 770 кв.м с. Белозем, кв.83, парцел ХІІІ 
577 

21.07.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 600 кв.м с. Белозем, кв.83, парцел ХІV 

578 
21.07.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ  с обща площ 730 кв.м с. Белозем, кв.83, парцел ХV 

579 
21.07.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 760 кв.м с. Белозем, кв.83, парцел ХVІ 
581 

21.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА УСЛУГИ с обща площ 520 кв.м с. Белозем, кв.45, парцел VІІІ,  ул. Зора 

585 
21.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 440 кв.м с. Белозем, кв.26, парцел ІІІ 
586 

21.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ЕКОЧИСТИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ с обща 
площ 5000 кв.м 

с. Белозем, кв56, парцел ІІ 
587 

21.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 1080 кв.м с. Белозем, кв.56, парцел ІІІ 

588 
21.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 2850 кв. м с. Белозем, кв.58, парцел І 
589 

21.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с обща площ 900 кв.м с. Белозем, кв.58, парцел ІІ 

590 
21.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с обща площ 2080 кв.м с. Белозем, кв.87, парцел ХІХ 

591 
21.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 8010 кв.м с. Белозем, кв.91, парцел ІІІ 



592 
21.07.2000 

ПАРЦЕЛЛ ЗА МАГАЗИН с обща площ 660 кв.м с. Белозем, кв 8, парцел ХІІІ, ул. Грозю Спасов 
593 

21.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 1610 кв.м с. Белозем, кв.40, парцел І, ул. Иван Пеев 

594 
21.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 1120 кв.м с. Белозем, кв.41, парцер Х, ул. Иван Пеев 
596 

26.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 2450 кв.м с. Белозем, кв.98, парцел І, ул. Родопи 

597 
26.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 10220 кв.м с. Белозем, кв.99, парцел І 
598 

26.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ с обща площ 3050 кв.м с. Белозем, кв.148, парцел І, ул. Грую Минев 

600 
26.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 465 кв.м с. Белозем, кв.150, парцел ХV, ул. Грую Минев 
601 

26.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 360 кв.м с. Белозем, кв.70, парцел ХІІІІ, ул. Люлин 

602 
26.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА  ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 1130 кв.м с. Белозем, кв.125, парцел ІІ, ул. Г.Атанасов 
603 

26.07.2000 
ПАРЗЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 980 кв.м с. Белозем, кв.126, парцел І, ул. Изгрев 

604 
26.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ДЕТКСО ЗАВЕДЕНИЕ с обща площ 5430 кв.м с. Белозем, кв.126, парцел ІІ, ул. Изгрев 
605 

26.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 420 кв.м с. Белозем, кв.126, парцел ІІІ, ул. Бузлуджа 

606 
26.07.2000 

СПОРТНА ПЛОЩАДКА с обща площ 4325 кв.м с. Белозем, кв.126, парцел ІV, ул. Бузлуджа 
607 

26.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с обща площ 520 кв.м с. Белозем, кв.126, парцел V, ул. Бузлуджа 

608 
26.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 560 кв.м с. Белозем, кв.129, парцел  ХІV 

609 
26.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  с обща площ 610 кв.м с. Белозем, кв.129 , парцел  ХV 

610 
26.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА МАГАЗИН И ЗЕЛЕНИНА с обща площ 2500 кв.м с. Белозем, кв.138, парцел V, ул. Родопи 
611 

26.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА МАГАЗИН с обща площ 2180 кв.м с. Белозем, кв.152, парцел І, ул. Камчия 

612 
26.07.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГ. ДЕЙНОСТ с обща площ 440 кв.м с. Белозем, кв.103, парзел ІІ, ул. Родопи 
615 

28.07.2000 
СГРАДА- БИВША БАНЯ с обща площ 305 кв.м 
1. Сграда- бивша баня, изцяло- 305.00, 1, масивна 

с. Белозем, кв.79, парцел І 
618 

28.07.2000 
ПАРЦЕЛ ЗА УЧИЛИЩЕ с обща площ кв.м 
1. Сграда- бивша столова, изцяло- 330,00, 1, масивна, 1964 г. 

с. Белозем, кв.103, парцел ІІ, ул. Родопи 



620 
28.07.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 488 кв.м с. Белозем, кв. 47, парцел ХІІІ, пл. № 1610 

622 
01.08.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 728 кв.м гр. Раковски, кв.118, парцел  ХІV, ул. В.Петлешков 
623 

01.08.2000 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 761 кв.м гр. Раковски, кв.118, парцел ХV, местност кв. Ген. Николаево, ул. В.Петлешков 

624 
01.08.2000 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 753 кв.м гр. Раковски, кв.118, парцел ХVІ, местност кв. Ген. Николаево 
626 

01.08.2000 
НИВА с обща площ 2998 кв.м гр. Раковски, кв.25, парцел 23, местност До свинарника 

627 
07.08.2000 

НИВА с обща площ 7488 кв.м гр .Раковски, кв.45, парцел 21, местност Ветров вас 
628 

10.08.2000 
НИВА с обща площ 2819 кв.м с. Белозем, кв.4, парцел 242, местността Кара солук 

630 
16.08.2000 

НИВА с обща площ 4001 кв.м гр. Раковски, кв.17, парцел 246, местността Казълджене 
631 

16.08.2000 
НИВА с обща площ 4133 кв.м гр. Раковски, кв.8, парцел 44, местността Диванюк 

632 
17.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ с обща площ 1590 кв.м гр Раковски, кв.601, парцел V, местност Нов център 

636 
18.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА УЧИЛИЩЕ с обща площ кв.м 
1. ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ ОТ УЧИЛИЩНА СГРАДА, изцяло- 1.130, 5, 
масивна, 1977 
2. ПЕТИ ЕТАЖ ОТ УЧИЛИЩНА СГРАДА, изцяло- 1.130, 5, масивна, 
1977 
3 Друга сграда, изцяло- 255.00, 1, масивна 

с. Стряма, кв.64, парцел ІІ, ул. В.Коларов 

637 
18.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ кв.м 
1. Апартамент № 2, ет.1, вх. В Общежитие, изцяло- 42.87, ПК,  1981 г. 
2. Изба, изцяло, ПК, 1981 г. 

с. Шишманци, кв.36, парцел ІІ, ул. Пета, вх. В, етаж 1 

638 
18.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ кв.м 
1. Апартамент № 3, ет.1, вх. В- Общежитие, изцяло- 56.98, ПК,  1981 г. 
2. Изба, изцяло, ПК, 1981 г. 

с. Шишманци, кв.36, парцел ІІ, ул. Пета, вх. В, етаж 1 

639 
18.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ кв.м 
1. Апартамент № 5, ет.2, вх. В- Общежитие, изцяло- 42.87, ПК,  1981 г. 
2. Изба, изцяло, ПК, 1981 г. 

с. Шишманци, кв.36, парцел ІІ, ул. Пета, вх. В, ет. 2 

640 
18.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ кв.м 
1. Апартамент № 10, ет.4, вх. В- Общежитие, изцяло- 36.92, ПК,  1981 
г. 
2. Изба, ПК, 1981 г. 

с. Шишманци, кв.36, парцел ІІ, вх. В, етаж 4 



641 
18.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ кв.м 
1. Апартамент № 11, ет.4, вх. Б- Общежитие, изцяло- 42.87, ПК,  1981 
г. 
2. Изба, изцяло, ПК, 1981 г. 

с. Шишманци, кв.36, парцел ІІ, ул. Пета, вх. Б, етаж 4 

642 
18.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ кв.м 
1. Апартамент № 1 ет.1, вх. А- Общежитие, изцяло- 56.98, масивна,  
1981 г. 
2. Изба, изцяло, масивна, 1981 г. 

с. Шишманци, кв 36, парцел ІІ, ул. Пета, вх.А, етаж 1 

643 
18.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ кв.м 
1. Апартамент № 2, ет.1, вх. А- Общежитие, изцяло- 42.87, масивна,  
1981 г. 
2. Изба, изцяло, масивна, 1981 г. 

с.Шишманци, кв36, парцел І-, ул. Пета, вх. А, етаж 1 

644 
18.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ кв.м 
1. Апартамент № 1, ет.1, вх. А, бл.12, изцяло- 79.81, ПК,1981 г. 
2. Изба, изцяло, ПК, 1981 г. 

с. Шишманци, кв.35, парцел І, ул. Осма 

645 
18.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ кв.м 
1. Апартамент № 2, ет.1, вх. А, бл.12, изцяло- 63.74, ПК,1981 г. 
2. Изба, изцяло, ПК, 1981 г. 

с. Шишманци, кв.35, парцел І, ул. Осма 

646 
18.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ кв.м 
1. Апартамент № 3, ет.1, вх. Б, бл.12, изцяло- 63,74, ПК,1981 г. 
2. Изба, изцяло, ПК, 1981 г. 

с. Шишманци, кв.35, парцел І, ул. Осма, бл.12, вх. Б, ет.1 

647 
18.08.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО с обща 
площ кв.м 
1. Апартамент № 4, ет.1, вх. Б, бл.12, изцяло- 81,29, ПК,1981 г. 
2. Изба, изцяло, ПК, 1981 г. 

с. Шишманци, кв.35, парцел І, ел. Осма, блок 12, вх. Б, етаж 1 

654 
11.09.2000 

ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО с обща площ 2525 кв.м с. Момино, кв.30,парцел ІІ 
660 

27.09.2000 
СМЕТИЩЕ с обща площ 27508 кв.м гр. Раковски, кв.61, парцел 1, местност До свинарника 

661 
28.09.2000 

НИВА с обща площ 6001 кв.м гр. Раковски, кв.27, парцел 77, местността Билюците 
663 

28.09.2000 
НИВА с обща площ 4200 кв.м гр. Раковски, кв.235, парцел 105, местност Дренаците 

664 
29.09.2000 

НИВА с обща площ 3666 кв.м гр. Раковски, кв.51, парцел 97, местността Бозалъка 
665 

29.09.2000 
НИВА с обща площ 4229 кв.м гр. Раковски, кв.3, парцел 174, местност Коджа Търла 



667 
11.10.2000 

НИВА с обща площ 95 кв.м гр. Раковски, парцел 669, местност кв. Секирово 
668 

11.10.2000 
НИВА с обща площ 3500 кв.м гр. Раковски, кв.52, парцел 108, местността Голям  Сиврик 

670 
11.10.2000 

АВТОГАРА с обща площ 14 кв.м 
1. Автоспирка, изцяло- 14,00, 1, полумасивна, 1975 

с. Момино, кв.33, парцел І 
673 

12.10.2000 
НИВА  с обща площ 20299 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел 25, местност Бозалан 

674 
12.10.2000 

НИВА с обща площ 6001 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел 32, местност Бозалан 
675 

12.10.2000 
НИВА с обща площ 5000 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел 82, местност Бозалан 

676 
12.10.2000 

НИВА  с обща площ 11002 кв.м гр. Рковски, кв.1, парцел 98, местността Бозалан 
677 

12.10.2000 
НИВА с обща площ 4803 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел 85, местността Бозалан 

679 
12.10.2000 

НИВА с обща площ 2866 кв.м гр. Раковски, кв.2, парцел 20, местност Три могили 
680 

12.10.2000 
НИВА с обща площ 8104 кв.м с. Стряма, кв.48, парцел 23, местността Чикерица 

681 
13.10.2000 

НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.241, парцел 81, местността Златна бахча 
683 

26.10.2000 
НИВА с обща площ 3644 кв.м гр. Раковски, кв.26, парцел 91, местност До стадиона 

685 
02.11.2000 

ПАРЦЕЛ ЗА БИТОВИ УСЛУГИ с обща площ 1100 кв.м 
1. Сграда- павилион, изцяло- 72,00, 1 етаж, МК, 1983 

с. Стряма, кв.73, парцел І, пл. № 742, ул. Г.Димитров 
686 

20.11.2000 
СТОПАНСКИ ДВОР с обща площ 177 кв.м гр. Раковски, парцел 677, местност кв. Секирово 

687 
20.11.2000 

СТОПАНСКИ ДВОР с обща площ 127 кв.м гр. Раковски, пл. № 678, местност кв. Секирово 
688 

20.11.2000 
СТОПАНСКИ ДВОР с обща площ 431 кв.м гр. Раковски, парцел 681, местност кв. Секирово 

692 
16.01.2001 

ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с обща площ 685 кв.м с. Чалъкови, кв.15, парцел VІ 
694 

17.01.2001 
ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА с обща площ 2633 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 36, местността Бошнашки гьол 

695 
17.01.2001 

ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА с обща площ 1900 кв.м гр. Раковски, кв. 63, парцел 72, местността Бошнашки гьол 
696 

17.01.2001 
ПАСИЩЕ, МЕРА с обща площ 15575 кв.м гр. Раковски, парцел 72, местност Бодушка Могила 

697 
17.01.2001 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 504 кв.м гр. Раковски, кв.118, парцел ХІХ, кв.118 , местност кв. Ген. Николаево, ул. Шилер 



698 
17.01.2001 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 684 кв.м гр. Раковски, кв.118, парцел ХVІІІ, местност кв. Ген. Николаево, ул. Шилер 
704 

22.01.2001 
НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 2, местност До свинарника 

705 
22.01.2001 

НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 3, местност До свинарника 
706 

22.01.2001 
НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 4, местност До свинарника 

707 
22.01.2001 

НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 5, местност До свинарника 
708 

22.01.2001 
НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 6, местност До свинарника 

709 
22.01.2001 

НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 7, местност До свинарника 
710 

22.01.2001 
НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 8, местност До свинарника 

711 
23.01.2001 

НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 9, местност До свинарника 
712 

23.01.2001 
НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 10, местност До свинарника 

713 
23.01.2001 

НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 11, местност До свинарника 
714 

23.01.2001 
НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 12, местност До свинарника 

715 
23.01.2001 

НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 13, местност До свинарника 
716 

23.01.2001 
НИВА с обща площ 3009 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 14, местност До свинарника 

722 
24.01.2001 

НИВА  с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 20, местност До свинарника 
723 

24.01.2001 
НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, працел 21, местност До свинарника 

724 
24.01.2001 

НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 22, местност До свинарника 
725 

24.01.2001 
НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, працел 23, местност До свинарника 

726 
24.01.2001 

НИВА  с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 24, местност До свинарника 
727 

24.01.2001 
НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 25, местност До свинарника 

728 
24.01.2001 

НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.63, працел 26, местност До свинарника 



729 
24.01.2001 

НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 27, местност До свинарника 
730 

24.01.2001 
НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 28, местност До свинарника 

731 
24.01.2001 

НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 29, местност До свинарника 
732 

24.01.2001 
НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 30, местност До свинарника 

733 
24.01.2001 

НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел31, местност До свинарника 
734 

24.01.2001 
НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 32, местност До свинарника 

735 
25.01.2001 

НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 33, местността До свинарника 
736 

25.01.2001 
НИВАс обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 34, местност До свинарника 

737 
25.01.2001 

НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 35, местност До свинарника 
738 

25.01.2001 
НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 36, местност До свинарника 

739 
25.01.2001 

НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 37, местност Д о свинарника 
740 

25.01.2001 
НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 38, местност До свинарника 

744 
26.01.2001 

НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, працел42, местност Д о свинарника 
745 

26.01.2001 
НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцул 43, местност До свинарника 

746 
26.01.2001 

НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 44, местност До свинарника 
747 

26.01.2001 
НИВА  с обща площ 3030 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 45, местност До свинарника 

748 
26.01.2001 

НИВА с обща площ 2997 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 46, местност До свинарника 
749 

26.01.2001 
НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 47, местност До свинарника 

750 
26.01.2001 

НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 48, местност До свинарника 
751 

26.01.2001 
НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 49, местност До свинарника 

752 
26.01.2001 

НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 50, местност До свинарника 



753 
26.01.2001 

НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 51, местност До свинарника 
754 

26.01.2001 
НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 52, местност До свинарника 

755 
26.01.2001 

НИВА с обща площ 3012 кв.м гр Раковски, кв.63, парцел 53, местност До свинарника 
756 

26.01.2001 
НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 54, местност До свинарника 

757 
26.01.2001 

НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 55, местност До свинарника 
758 

29.01.2001 
НИВА с обща площ от 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 56, местност До свинарника 

759 
29.01.2001 

НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 57, местност До свинарника 
760 

29.01.2001 
 НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 58, местност До свинарника 

761 
29.01.2001 

НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.61, парцел 59, местност До свинарника 
762 

29.01.2001 
НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 60, местонст До свинарника 

763 
29.01.2001 

НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 61, местност До свинарника 
764 

29.01.2001 
НИВА с обща площ 3012 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 63, местност До свинарника 

765 
30.01.2001 

НИВА с обща площ 2601 кв.м гр. Раковски, кв.149, парцел 67, местността Узунджа 
766 

19.02.2001 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 770 кв.м с. Стряма, кв.20, парцел Х, ул. Ливада 

767 
30.01.2001 

ДРУГА ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА с обща площ 1979 кв.м с. Болярино, кв....., парцел 16, местност Боляринска гора 
768 

30.01.2001 
ДРУГА ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА с обща полощ 1920 кв.м с. Болярино, кв...., парцел 17, местността Боляринска гора 

770 
19.02.2001 

НИВА с обща площ 14630 кв.м с. Белозем, кв. 46, парцел 172, местността Узун Герен 
771 

19.02.2001 
НИВА с обща площ 20218 кв.м гр. Раковски, кв.2, парцел 26, местността Балтълъка 

772 
19.02.2001 

НИВА с общ аплощ 18499 кв.м с. Белозем, кв.24, парцел 142, местността Алъд Дъмга 
773 

19.02.2001 
НИВА с обща площ 11550 кв.м с. Белозем, кв.137, парцел 23, местността Памуклука 

774 
19.02.2001 

НИВА с обща площ 5499 кв.м с. Белозем, кв.4, парцел 245, местността Кара солук 



775 
07.03.2001 

НИВА с обща площ 5850 кв.м гр. Раковски, кв61, парцел 62, местността Бошнашки гьол 
776 

07.03.2001 
ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА с обща площ 2562 кв.м гр. Раковски, кв.238, парцел 64, местността Златна бахча 

779 
27.03.2001 

ПАРЦЕЛ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ с обща площ 277 кв.м гр. Раковски1, кв.588, парцел ХVІІ, местност кв. Ген. Николаево, ул. Москва 
782 

03.07.2001 
НИВА с обща площ 13 999 кв.м гр. Раковски, кв.31, парцел 4, местността Лелек Чеир 

783 
03.07.2001 

НИВА с обща площ 5998 кв.м гр. Раковски, кв.56, парцел 1, мистността Кору дере 
784 

03.07.2001 
ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА с обща площ 1000 кв.м гр. Раковски, кв.129, парцел 1, местността Саят 

785 
03.07.2001 

НИВА с обща площ 5803 кв.м гр. Раковски, кв.52, парцел 55, местността Голям Сиврик 
786 

03.07.2001 
НИВА с обща площ 6000 кв.м гр. Раковски, кв.17, парцел 241, местността Дарбоаза 

787 
03.07.2001 

НИВА с обща площ 5192 кв.м гр. Раковски, кв.13, парцел 29, местността Изкоренини ябълки 
789 

05.05.2001 
ОРИЗИЩЕ с обща площ 4918 кв.м гр. Раковски, кв.79, парцел 167, местността Пипов гьол 

790 
05.07.2001 

НИВА с обща площ 5000 кв.м гр. Раковски, кв.2, парцел 77, местността Балтълъка 
791 

05.07.2001 
НИВА с общ аплощ 462 кв.м с. Белозем, кв.52, парцел 34, местност До селото 

792 
05.07.2001 

ПАРЦЕЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ с обща площ кв.м 
1. І етаж от административна сграда, изцяло 464 кв.м, 4 ет., масивна, 
1973 
2. Противорадиационно укритие в избен етаж, изцяло 144 кв.м, 
масивна, 1973 

гр. Раковски, кв.144, парцел V, местност Нов център 

794 
05.07.2001 

НИВА с обща площ 3071 кв.м гр. Раковски, кв.25, парцел 76, местността Герсевото 
798 

06.07.2001 
ПАСИЩЕ, МЕРА д обща площ 24740 кв.м с. Белозем, кв.65, парцел 6, местността Джатов мост 

799 
10.07.2001 

НИВА с обща площ 4049 кв.м с. Стряма, кв.44, парцел 216, местността Карач герен 
800 

10.07.2001 
НИВА с обща площ 3282 кв.м с. Момино, кв.54, парцел 23, местността Риголваното 

801 
17.07.2001 

НИВА с обща площ 5000 кв.м с. Стряма, кв.5, парцел 19, местността Инадъра 
802 

17.07.2001 
НИВА с обща площ 4433 кв.м с. Момино, кв.30, парцел 16, местността Язлата 

805 
18.07.2001 

ГРОБИЩЕН ПАРК с обща площ 8900 кв.м с. Чалъкови, кв.27, пл. № 498 



806 
06.08.2001 

ОРИЗИЩЕ с обща площ 9500 кв.м гр. Раковски, кв.79, парцел 155, местността Пипов гьол 
807 

06.08.2001 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ  с обща площ 850 кв.м с. Белозем, кв.93, парцел ІІ 

809 
06.08.2001 

НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ с обща площ 820 кв.м с. Белозем, кв.85, парцел І 
810 

06.08.2001 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ  с обща площ 880 кв.м с. Белозем, кв.85, парцел ІІ 

811 
06.08.2001 

НЕЗАСТРОЕНА ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ  с обща площ 920 кв.м с. Белозем, кв.85, парцел ІІІ 
812 

06.08.2001 
НЕЗАСТРОЕН ЖИЛИЩЕН ПАРЦЕЛ  с обща площ 920 кв.м с. Белозем, кв.85, парцел V 

814 
07.08.2001 

УРЕТУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с обща площ 1858 кв.м гр. Раковски, кв.512, парцел І, местност Нов център 
815 

07.08.2001 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с обща площ 308 кв.м гр. Раковски, кв.607, парцел ХІ, местност Нов център 

816 
07.08.2001 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с обща площ 200 кв.м гр. Раковски, кв.64, пл. № 3664, местност кв. Ген. Николаево, ул. Филип Станиславов 
817 

20.08.2001 
НИВА с обща площ 7668 кв.м с. Стряма, кв.46, парцел 117, местността Назърица 2 

818 
20.08.2001 

НИВА с обща площ 5000 кв.м гр. Раковски, кв.30, парцел 371, местността Тепикова кория 
819 

20.08.2001 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 1100 кв.м гр. Раковски, кв.33, парцел ІІ, местност кв. Секирово, ул. Завет 

820 
20.08.2001 

ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 7447 кв.м гр. Раковски, кв.31А, парцел ІІ, местност кв. Секирово 
821 

20.08.2001 
ПАРЦЕЛ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 3109 кв.м гр. Раковски, кв.27, парцел ІІІ, пл. № 441 

823 
27.08.2001 

НИВА с обща площ 4433 кв.м с. Момино, кв.30, парцел 15, местността Язлата 
824 

01.10.2001 
НИВА с обща площ 5499 кв.м гр. Раковски, кв.7, парцел 8, местността Балтълъка 

825 
01.10.2001 

ОРИЗИЩЕ с обща площ 4679 кв.м гр Раковски, кв.78, парцел 124, местността Борнабови дървета 
826 

01.10.2001 
НИВА с обща площ 6000 кв.м гр. Раковски, кв.26, парцел 144, местнастта Герсевото 

828 
23.10.2001 

ОВОЩНА ГРАДИНА с обща площ 1054 кв.м гр. Раковски, кв.13, парцел 313, местността Кърньова кория 
829 

23.10.2001 
НИВА с обща площ 10998 кв.м гр. Раковски, кв.25, парцел 34, местността Герсевото 

830 
23.10.2001 

НИВА с обща площ 16001 кв.м гр. Раковски, кв.62, парцел 10, местността Бошнашки гьол 



832 
23.10.2001 

НИВА с обща площ 4804 кв.м гр. Раковски, кв.30 парцел 45, местността Тепикова кория 
833 

24.10.2001 
НИВА с обща площ 4999 кв.м гр. Раковски, кв.11, парцел 73, местността Кърньова кория 

834 
24.10.2001 

НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.11, парцел 77, местността Кърньова кория 
835 

24.10.2001 
НИВА с обща площ 4299 кв.м гр. Раковски, кв.147, парцел 334, местността Скелето 

836 
24.10.2001 

НИВА с обща площ 4068 кв.м гр. Раковски, кв.235, парцел 113, местността Дренаците 
837 

24.10.2001 
ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА с обща площ 3766 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 72, местността Бошнашки гьол 

839 
25.10.2001 

НИВА с обща площ 23 983 кв.м гр. Раковски, кв.241, парцел 26, местността Златна бахча 
840 

25.10.2001 
НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.50, парцел 67, местността Бодушка могила 

841 
29.10.2001 

НИВА с обща площ 3249 кв.м гр. Раковски, кв.235, парцел 82, местността Дренаците 
842 

29.10.2001 
НИВА с обща площ 3250 кв.м гр. Раковски, кв.235, парцел 84, местността Дренаците 

843 
29.10.2001 

НИВА с обща площ 3250 кв.м гр. Раковски, кв.235, парцел 83, местността Дренаците 
844 

29.10.2001 
НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв. 30, парцел 303, местността Тепикова кория 

845 
30.10.2001 

НИВА с обща площ 4000 кв.м гр. Раковски, кв.47, парцел 100, местността Домус гьол 
847 

01.10.2001 
НИВА с обща площ 7825 кв.м с. Стряма, кв.41, парцел 6, местността Митевска могила 

848 
05.11.2001 

НИВА с обща площ 5002 кв.м с. Стряма, кв.103, парцел 7, местността Перселик 
849 

05.11.2001 
НИВА с обща площ 15332 кв.м с. Белозем, кв.38, парцел 53, местността Тузлу герен 

850 
05.11.2001 

НИВА с обща площ 15105 кв.м с. Момино, кв.25, парцел 20, местността Ръмжовица 
851 

05.11.2001 
 НИВА с обща площ 11998 кв.м гр. Раковски, кв.6, парцел 9, местността Балтълъка 

854 
05.11.2001 

ДРУГА НЕИЗП. НИВА с обща площ 321378 кв.м тр. Раковски, кв3, парцел 10, местността Белнере 
855 

05.11.2001 
ПАСИЩЕ, МЕРА с обща площ 471430 кв.м с. Болярино,парцел 198, местността Новите ниви 

856 
28.11.2001 

НИВА с обща площ 27224 кв.м гр. Раковски, кв.41, парцел 44, местността Комбинатското 



857 
28.11.2001 

ПАСИЩЕ, МЕРА  с обща площ 5323 кв.м с. Белозем,кв.62, парцел 8, местността Брестите 
860 

04.12.2001 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с обща площ 
710 кв.м 

гр. Раковски, кв.546, парцел ІІ, местност кв. Секирово 
862 

08.01.2002 
НИВА с обща площ 4000 кв.м гр. Раковски, кв.147, парцел 266, местността Скелето 

863 
08.01.2002 

НИВА с обща площ 3001 кв.м гр. Раковски, кв.147, парцел 97, местността Скелето 
864 

08.01.2002 
НИВА с  обща площ 8400 кв.м гр. Раковски, кв.11, парцел 31, местността Мешин герен 

865 
08.01.2002 

НИВА с обща площ 2999 кв.м гр. Раковски,кв .24, парцел 342, местността Ратлас 
866 

08.01.2002 
НИВА с обща площ 20900 кв.м с. Шишманци, кв.26, парцел 58, местността Тировете 

872 
10.01.2002 

НИВА  с обща площ 2998 кв.м гр. Раковски, кв.24, парцел 353, местността Ратлас 
873 

28.01.2002 
НИВА с обща площ 5398 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел 124, местността Бозалан 

875 
28.01.2002 

НИВА с обща площ 2999 кв.м гр. Раковски, кв.25, парцел 22, местност До свинарника 
885 

08.05.2002 
НИВА с обща площ 8721  кв.м с. Стряма, кв.19, парцел 157 

886 
08.05.2002 

НИВА с обща площ 5401 кв.м с. Стряма, кв.67, парцел 52, местността Чалтик тарла 
887 

14.05.2002 
НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.7, працел 14, местността Балтълъка 

888 
14.05.2002 

НИВА с обща площ 5201 кв.м гр. Раковски, кв.43, парцел 41, местността Коджа Търла 
889 

14.05.2002 
ОРИЗИЩЕ с обща площ 15087 кв.м гр. Раковски, кв.78, парцел 118, местността Борнабови Дървета 

890 
14.05.2002 

НИВА с обща площ 25794 кв.м с. Стряма, кв.45, парцел 132, местността Кадънката 
892 

01.07.2002 
ОРИЗИЩЕ с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.78, парцел 234, местността Борнабови дървета 

893 
01.07.2002 

 НИВА с обща площ 3500 кв.м гр. Раковски, кв.30, парцел 313, местността Тепикова кориа 
894 

01.07.2002 
НИВА с обща площ 11998 кв.м гр. Раковски, кв.235, парцел 48, местността Дренаците 

895 
01.07.2002 

НИВА с обща площ 14705 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел 3, местността Балтълъка 
896 

01.07.2002 
НИВА с обща площ 5002 кв.м гр . Раковски, кв.6, парцел 10, местността Балтълъка 



897 
01.07.2002 

ОВОЩНА ГРАДИНА  с обща площ 1017 кв.м гр. Раковски, кв.3, парцел 119, местността Балтълъка 
898 

01.07.2002 
НИВА с обща площ 8500 кв.м гр. Раковски, кв.30, парцел 314, местността Тепикова кория 

899 
01.07.2002 

НИВА с обща площ 4000 кв.м гр. Раковски, кв.11, парцел 186, местността Карадере 
900 

01.07.2002 
ОВОЩНА ГРАДИНА с обща площ 2466 кв.м гр. Раковски, кв.4, парцел 327, местността Борисов кладенец 

902 
10.07.2002 

ДРУГ ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН с обща площ 36 кв.м гр. Раковски, парцел 492, местността Саят 
904 

11.07.2002 
НИВА с обща площ 5000 кв.м гр. Раковски, кв.30, парцел 364, местността Тепикова кория 

905 
11.07.2000 

ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА с обща площ 2000 кв.м гр. Раковски, кв. 235, парцел 58, местността Дренаците 
906 

11.07.2002 
НИВА с обща площ  6107 кв.м гр. Раковски, кв.53, парцел 28, местността Станчева могила 

907 
22.07.2002 

НИВА с обща площ 7299 кв.м гр. Раковски,кв. 235, парцел 118, местността Дренаците 
908 

24.07.2002 
НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.23, парцел 303, местността Лапчийка 

909 
30.07.2002 

НИВА с обща площ 5339 кв.м с. Белозем, кв.44, парцел 217, местонстта Колеви могили 

918 
14.11.2002 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ОТРЕДЕН ЗА ТРАФОПОСТ с 
обща площ 100 кв.м 
1. Трафопост, изцяло 100, 1 етажна, масивна 

гр. Раковски, кв. 1, парцел  ХІ, пл. № 33, местност Първи стопански двор, кв. Ген Николаево 

923 
15.11.2002 

ПАСИЩЕ, МЕРА с обща площ 4099 кв.м с. Шишманци, кв.60, парцел 13, местността Каменица 
924 

15.11.2002 
НИВА с обща площ 2469 кв.м с. Белозем, кв.36, парцел 51, местността Ангелиница 

929 
25.11.2002 

ПАСИЩЕ, МЕРА с обща площ 12934 кв.м с. Момино, кв..., парцел 218, местността Савака 
933 

17.12.2002 
ПАРЦЕЛ ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ с обща площ 159 кв.м 
представляващ друга сграда на 1 етаж, масивна, 1985 

гр. Раковски, кв.81, парцел ІІ, местност кв. Секирово, ул. Н.Вапцаров № 1а 
935 

06.01.2003 
НИВА с обща площ 4022 кв.м гр. Раковски, кв.12, парцел 19, местността Белнере 

936 
06.01.2003 

НИВА с обща площ 3784 кв.м гр. Раковски, кв. 77,парцел 81, местността Ливадите 
938 

06.01.2003 
ОРИЗИЩЕ с обща площ 11994 кв.м гр. Раковски, кв. 79, парцел 14, местността Пипов гьол 

939 
06.01.2003 

НИВА с обща площ 4775 кв.м гр. Раковски, кв.30, парцел 335, местността Тепикова кория 
940 

06.01.2003 
НИВА с обща площ 15005 кв.м гр. Раковски, кв.76, парцел 163, местността Нова Боклоджа 



941 
07.01.2003 

НИВА с обща площ 13794 кв.м гр. Раковски, кв.30, парцел 78, местността Тепикова кория 
942 

07.01.2003 
НИВА с обща площ 10001 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел 143, местостта Бозалан 

943 
07.01.2003 

НИВА с обща площ 9197 кв.м гр. Раковски, кв.7, парцел 15, местността Балтълъка 
945 

07.01.2003 
ОВОЩНА ГРАДИНА с обща площ 1262 кв.м гр. Раковски, кв.91, парцел 91, местността Балтълъка 

946 
07.01.2003 

НИВА с обща площ 5000 кв.м гр. Раковски, кв.64, парцел 78, месността Бошнашки гьол 
947 

07.01.2003 
НИВА с обща площ 7250 кв.м гр. Раковски, кв.303, парцел 319, местонстта Тепикова кория 

948 
07.01.2003 

НИВА с обща площ 6498 кв.м гр. Раковски, кв.3, парцел 147, местостта Коджа Търла 
950 

07.01.2003 
ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА, с обща площ 5732 кв.м гр. Раковски, кв.30, парцел 378, местността Тепикова кория 

951 
07.01.2003 

НИВА с обща площ 22 699 кв.м с. Стряма, кв.14, парцел 30, местността Тимонски вир 
952 

07.01.2003 
НИВА с обща площ 70011 кв.м с. Стряма, кв.46, парцел 72, местността Кайнак търла 

953 
07.01.2003 

НИВА с обща площ 16391 кв.м с. Стряма, кв.19, парцел 181, местността Гърчинското 
954 

07.01.2003 
НИВА с обща площ 4500 кв.м с. Болярино, кв...., парцел 197, местността Дюзлюка 

955 
08.01.2003 

НИВА с обща площ 4999 кв.м с. Белозем, кв.29, парцел 8, местността Шератлика 
956 

10.01.2003 
НИВА с обща площ 9797 кв.м гр. Раковски, кв.30, парцел 376, местността Тепикова кория 

957 
10.01.2003 

НИВА с обща площ 9775 кв.м гр. Раковски, кв.238, парцел 96, местността Тепикова кория 
959 

10.01.2003 
НИВА с обща площ 7000 кв.м с. Чалъкови, кв.19, парцел 21, местността Барбата 

962 
13.01.2003 

НИВА с обща площ 5397 кв.м с. Чалъкови, кв.25, парцел 43, местността Язмото 
963 

13.01.2003 
НИВА с обща площ 5483 кв.м с. Чалъкови, кв.27, парцел 42, местността Търна гьол 

964 
13.01.2003 

НИВА с обща площ 3001 кв.м с. Чалъкови, кв.54, парцел 2, местността Карач кория 
965 

07.02.2003 
ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА с обща площ 1904 кв.м гр. Раковски, кв.11, парцел 96, местността Кърньова кория 

967 
07.02.2003 

НИВА с обща площ 2696 кв.м гр. Раковски, кв.147, парцел 12, местността Скелето 



968 
07.02.2003 

НИВА с обща площ 2829 кв.м гр. Раковски, кв.361, парцел 3, местността Гиевия сай 
971 

07.03.2003 
НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.43, парцел 101, местността Коджа Търла 

972 
07.03.2003 

НИВА с обща площ 4989 кв.м гр. Раковски, кв.8, парцел 42, местността Диванюк 
976 

04.04.2003 
ОРИЗИЩЕ с обща площ 4099 кв.м гр. Раковски, кв.79, парцел 191, местността Пипов гьол 

977 
04.04.2003 

НИВА с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.55, парцел 16, местността Станчева Могила 
978 

10.04.2003 
НИВА с обща площ 7000 кв.м гр. Раковски, кв.61, парцел 99, местността Бошнашки гьол 

979 
10.04.2003 

НИВА с обща площ 3497 кв.м гр. Раковски, кв. 61, парцел 103, местността Бошношки гьол 
981 

22.04.2003 
НИВА с обща площ 19952 кв.м с. Момино, кв.56, парцел 12, местостта Туните 

985 
07.05.2003 

ПАСИЩЕ, МЕРА, с обща площ 41748 кв.м гр. Раковски, кв..., парцел 36, местността Узунджалан 
986 

03.06.2003 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с обща площ 1081 кв.м с. Момино, кв24, парцел ІІ, пл. № 170 

987 
03.06.2003 

НИВА с обща площ 5288 кв.м с. Стряма, кв.120, парцел 108, местността Соклу орман 
988 

06.06.2003 
НИВА, с обща площ 3010 кв.м гр. Раковски, кв.53, парцел 24, местността Станчева Могила 

989 
11.06.2003 

НИВА, с обща площ 4001 кв.м гр. Раковски, кв.51, парцел 118, местността Бозалъка 
990 

03.07.2003 
НИВА, с обща площ 10 000 кв.м гр. Раковски, кв.7, парцел 11, местността Балтълъка 

991 
03.07.2003 

НИВА, с обща площ 10 000 кв.м гр. Раковски, кв.7, парцел12, местността Балтълъка 
995 

03.07.2003 
НИВА, с обща площ 4999 кв.м гр. Раковски, кв.47, парцел 66, местността Домус Гьол 

996 
03.07.2003 

НИВА, с обща площ 3000 кв. м гр. Раковски, кв.3, парцел 240, местността Караджери 
997 

03.07.2003 
НИВА, с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.3, парцел 241, местността Караджери 

998 
03.07.2003 

НИВА, с обща площ 10620 кв.м гр. Раковски, кв. 239, парцел 23, местността Беебчова върба 
999 

03.07.2003 
НИВА, с обща площ 19 999 кв.м гр. Раковски, кв. 240, парцел 1, местността Бебчова върба 

1001 
04.07.2003 

НИВА, с обща площ 4998 кв.м гр. Раковски, кв.76, парцел 26, местонстта Нова Боклоджа 



1002 
04.07.2003 

НИВА, с обща площ 8502 кв.м гр. Раковски, кв.241, порцел 24, местността Златна бахча 
1003 

04.07.2003 
НИВА, с обща площ 4000 кв.м гр. Раковски, кв.30, парцел 307, местността Тепикова кория 

1004 
04.07.2003 

НИВА, с обща площ 10 000 кв.м гр. Раковски, кв. 30, парцел 326, местността Тепикова кория 
1005 

04.07.2003 
НИВА, с обща площ 9262 кв.м гр. Раковски, кв. 41, парцел 45, местността Комбинатското 

1006 
04.07.2003 

НИВА ,с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв. 52, парцел 125, местността Голям Сиврик 
1007 

04.07.2003 
НИВА, с обща площ 8500 кв.м гр. Раковски, кв. 47, парцел 25, местността Домус гьол 

1008 
04.07.2003 

НИВА, с обща площ 3000 кв.м гр. Раковски, кв.46, парцел 33, местността Аврамова градина 
1009 

07.07.2003 
НИВА, с обща площ 4643 кв.м гр. Раковски, кв. 1, парцел 41, местността Балтълъка 

1010 
07.07.2003 

НИВА, с обща площ 3997 кв.м гр. Раковски, кв. 1, парцел 93, местността Балтълъка 
1011 

07.07.2003 
НИВА, с обща площ 4049 кв.м с. Стряма, кв. 44, парцел 215, местност Карач герен 

1015 
16.07.2003 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ЗА ТЪРГ. ДЕЙНОСТ, с обща 
площ 764 кв.м 

гр. Раковски, кв. 531, парцел І, местност кв. Секирово, ул. Райко Даскалов 
1017 

16.07.2003 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с обща площ 3205 кв.м гр. Раковски, кв.1, парцел ХХVІІ, местност кв. Ген. Николаево 

1020 
02.09.2003 

ОРИЗИЩЕ, с обща площ 6005 кв.м гр. Раковски, кв.78, парцел 249, местност Борнабови дървета 
1021 

02.09.2003 
НИВА, с обща площ 14 243 кв.м гр. Раковски, кв.63, парцел 57, местност Бошнашки гьол 

1022 
02.09.2003 

НИВА, с обща площ 7005 кв.м гр. Раковски, кв.234, парцел 10, местност Дренаците 
1023 

02.09.2003 
НИВА, с обща площ 3500 кв.м гр. Раковски, кв.53, парцел 125, местност Банча 

1024 
02.09.2003 

НИВА, с обща площ 10404 кв.м гр. Раковски, кв. 1, парцел 91, местност Бозалан 
1031 

19.04.2004 
Трафопост- "Кабел 20 КV, КТП "Гълев", кабели и мрежа ниско 
напрежение", състоящ се от 7,30 м2 

Раковски, кв. Ген. Николаево, кв.33 на тротоар между ул. Васил Петлешков и ул. Данаил 
Николаев 

1032 
19.04.2004 

Поща, представляваща ІІ етаж от сграда- същият с разгъната застроена 
площ 478 м2, масивна- състояща се от 7 стои, салон и санитарен възел 

с. Стряма, в УПИ-V, кв. 74 

1033 
20.04.2004 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,001 дка, съставляващ имот № 
056019, шеста категория 

Землището на кв. Ген. Николаево, местността "Бруклийка" 
1034 

20.04.2004 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 4,940 дка, съставляващ имот № 
019172, четвърта категория 

Землището на кв. Ген.Николаево, местността "Малък Сиврик" 



1035 
20.04.2004 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 5,000 дка, съставляващ имот № 
020020, четвърта категория 

Землището на с. Момино село, местността "Казлача" 
1037 

21.04.2004 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 7,600 дка, съставляващ имот № 
237077, четвърта категория 

Землището на кв. Секирово, местността "Златна бахча" 
1038 

21.04.2004 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 5,700 дка, съставляващ имот № 
025099, шеста категория 

Землището на кв. Секирово, местността "Герсевото" 
1039 

21.04.2004 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 9,002 дка, съставляващ имот № 
025010, пета категория 

Землището на кв. Секирово, местността "Герсевото" 
1040 

21.04.2004 
Поземлен имот "Овощна градина", състоящ се от 1,661 дка, 
съставляващ имот № 091121, пета категория 

Землището на кв. Секирово, местността "Балтълъка" 
1041 

21.04.2004 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
361009 

Землището на кв. Секирово, местността "Гиевия сай" 
1042 

22.04.2004 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,930 дка, съставляващ имот № 
016034, шеста категория 

Землището на кв. Секирово, местността"Кърньова кория" 
1043 

22.04.2004 
Поземлен имот "Овощна градина", състоящ се от 1,667 дка, 
съставляващ имот № 013160, пета категория 

Землището на кв. Секирово, ул. Перник № 8, местността "Кърньова кория" 
1044 

22.04.2004 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 5,098 дка, съставляващ имот № 
066003, четвърта категория 

Землището на кв. Секирово, местността "Станчева могила" 
1045 

23.04.2004 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 4,630 дка, съставляващ имот № 
014033, пета категория 

Землището на с. Белозем, местността "Дойнов гьол" 
1047 

26.04.2004 
Поземлен имот "НИВА", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот 
№ 002136, пета категория 

Землището на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, местността "Три могили" 
1048 

26.04.2004 
Поземлен имот "НИВА", състоящ се от 3,250 дка, съставляващ имот 
№ 003163, шеста категория 

Землището на кв. Ген .Николаево, местността "Коджа търла" 
1049 

26.04.2004 
Поземлен имот "НИВА", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот 
№ 020303, четвърта категория 

Землището на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, местността "Топачка" 
1050 

26.04.2004 
Поземлен имот "НИВА", състоящ се от 14,791 дка, съставляващ имот 
№ 001079, пета категория 

Землището на гр. Раковски, кв. Секирово, ул. Плевен 16 

1051 
27.04.2004 

Поземлен имот "НИВА", състоящ се от 6,250 дка, съставляващ имот 
№ 049164, четвърта категория 

Землището на гр. Раковски,кв. Ген. Николаево, местността "Кьорча" 
1052 

27.04.2004 
Поземлен имот "НИВА", състоящ се от 14,469 дка, съставляващ имот 
№ 013061, пета категория /14,270 дка/, трета категория /0,177 дка/ 

Землището на гр. Раковскикв. Ген. Николаево, местонстта "Изкоренени ябълки" 
1054 

28.04.2004 
Поземлин имот "НИВА", състоящ се от 3,632 дка, съставляващ имот 
№ 002138, пета категория 

Землището на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, местността "Дерето запад" 
1055 

28.04.2004 
Поземлен имот "НИВА", състоящ се от 14,397 дка, съставляващ имот 
№ 016006, шеста категория 

Землището на с. Стряма, местността "Тимонски вир" 
1056 

28.04.2004 
Поземлен имот "НИВА", състоящ се от 7,000 дка, съставляващ имот 
№ 045135, четвърта категория 

Землишето на с. Стряма, местността "Кара гьол" 
1057 

28.04.2004 
Поземлен имот "НИВА", състоящ се от 5,843 дка,съставляващ имот № 
040101, десета категория 

Землището на с. Белозем, местността "Ада терли" 
1058 

28.04.2004 
Поземлен имот "НИВА", състоящ се от7,986 дка, ссъстамляващ имот 
№ 041023, четвърта категория 

Землището на с. Белозем, местността "Адата" 



1059 
28.04.2004 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 5,999 дка, съставляващимот № 
137012, пета категория 

Землището на с. Белозем, местността " Памуклука" 
1060 

28.04.2004 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 11,429 дка, съставляващ имот № 
037006, пета категория 

Землището на с. Белозем, местността "Памуклука" 
1061 

28.04.2004 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 5,000 дка., съставляващ имот № 
040102, десета категория 

Землището на с. Белозем, местността "Арда терли" 
1062 

29.04.2004 
Поземлен имот " Нива", състоящ се от 5,277 дка., съставляващ имот 
№020002, пета категория 

Землището на с. Белозем, местността "Тайвана" 
1063 

29.04.2004 
Поземлен имот -"Нива",състоящ се от 4,501 дка,съставляващ имот № 
002097,четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Пловдивска област,местността"Акак чеир" 
1064 

29.04.2004 
Поземлен имот - "Оризище",състоящ се от  8,895 дка,съставляващ 
имот № 076097,четвърта категория 

Землището на  гр.Раковски,кв.Секирово,местността" Нова боклоджа" 
1065 

30.04.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 10,000 дка,съставляващ имот № 
241022,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността"Златна бахча" 
1066 

30.04.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 12,895 дка,съставляващ имот № 
030106,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Тепикова кория" 
1067 

03.05.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от  7,000 дка,съставляващ имот № 
004035,пета категория 

Землището на  гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Балтълъка" 
1069 

03.05.2004 
Поземлен имот -"Нива",състоящ се от 7,165 дка,съставляващ имот  № 
025085,шеста категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Герсевото" 
1070 

03.05.2004 
Поземлен имот -"Нива",състоящ се от 3,334 дка,съставляващ имот № 
002134,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Дерето запад" 
1071 

03.05.2004 
Поземлен имот -"Нива",състоящ се от 29,605 дка,съставляващ имот № 
041006,шеста категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Парчевич,местността "Комбинатското" 
1072 

04.05.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 15,000 дка ,съставляващ имот № 
001078,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Балтълъка" 
1073 

04.05.2004 
Поземлен имот-"Оризище",състоящ се от 7,301 дка,съставляващ имот 
№  078086,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Борнабови дървета" 
1074 

04.05.2004 
поземлен имот -"Нива",състоящ се от  23,999 дка,съставляващ имот № 
030037,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността"Тепикова кория" 
1075 

04.05.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 24,002 дка,съставляващ имот № 
147264,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Скелето" 
1078 

04.05.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 5,499 дка,съставляващ имот № 
147303,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Скелето" 
1079 

04.05.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 8,993 дка,съставляващ имот № 
051009,четвърта  категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Узунджа" 
1080 

04.05.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 4,000 дка,съставляващ имот №  
002126,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево ,местността "Дерето запад" 
1081 

05.05.2004 
Поземлен имот -"Нива" ,състоящ се от  10,000 дка,съставляващ имот 
№ 044225,десета категория 

Землището на  с.Белозем,местността "Колеви могили" 
1082 

05.05.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,700 дка,съставляващ имот № 
007146,четвърта категория 

Землището на с.Белозем,местността "Сатмата" 



1083 
05.05.2004 

Поземлен имот "Нива",състоящ се  от 7,799 дка,съставляващ имот № 
026126,четвърта категория 

Землището на с.Шишманци,местността "Тировете" 
1085 

05.05.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се  от 15,303 дка,съставляващ имот № 
030036,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Тепикова кория" 
1086 

05.05.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 6,958 дка,съставляващ имот № 
012006,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,местността "Челекяма" 
1087 

05.05.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
030400,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Тепикова кория" 
1088 

25.05.2004 
Поземлен имот"Нива",състоящ се от 5,217 дка,съставляващ имот 0 
007016,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността"Балтълъка" 
1089 

25.05.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 5,217 дка,съставляващ имот № 
007017,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Балтълъка" 
1090 

25.05.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 5,217 дка,съставляващ имот № 
007018,пета категория 

Землището на кв.Секирово,местността "Балтълъка" 
1091 

25.05.2004 
Поземлен имот-"Пасище,мера",състоящ се от 1,693 дка,съставляващ 
имот № 074059,пета категория 

Землището на с.Белозем,местността " Мерата" 
1092 

25.05.2004 
Поземлен имот"Нива",състоящ се от 2,999 дка,съставляващ имот № 
043001,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Коджа търла" 
1093 

25.05.2004 
Поземлен имот"Нива",състоящ се от 5,198 дка,съставляващ имот № 
050017,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.ген.Николаево,местността"Камбурка" 
1094 

25.05.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 11,896 дка,съставляващ имот № 
053083,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността"Банча" 
1095 

02.06.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от  6,000 дка,съставляващ имот № 
003142,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността" Коджа търла" 
1096 

10.06.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,500 дка,съставляващ имот № 
012136,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Каратопрак" 
1097 

10.06.2004 
поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,500 дка,съставляващ имот №  
003258,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността"Коджа търла" 
1099 

15.09.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от  7,001 дка,съставляващ имот № 
007032,четвърта категория 

Землището на с.Шишманци,местността "Кюрпюлюка" 
1100 

15.09.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,248 дка,съставляващ имот  
№147345,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Скелето" 
1101 

15.09.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот 
№147344,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Скелето" 
1102 

15.09.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,334 дка,съставляващ имот № 
002132,пета категория 

Землището на гр.Раковски,местността"Дерето запад" 
1103 

15.09.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от  3,334 дка,съставляващ имот № 
002131,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Дерето запад" 
1104 

15.09.2004 
Поземлен имот-"Овощна градина",състоящ се от 1,853 
дка,съставляващ имот №  004513,пета категория 

Землището на  гр.Ген.Николаево,местността "Чавдар могила" 
1105 

15.09.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 3,380 дка,съставляващ имот № 
002107,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Дерето запад" 



1106 
15.09.2004 

Поземлен имот "Оризище",състоящ се от 14,402 дка,съставляващ имот 
№  076180,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Нова Боклоджа",пета категория 
1107 

15.09.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 9,498 дка,съставляващ имот № 
024041,четвърта категория 

Землището на  с.Белозем,местността "Алъд дъмга",четвърта категория 
1108 

15.09.2004 
Поземлен имот"Оризище",състоящ се от 9,313 дка,съставляващ имот 
№ 079148,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Пипов гьол" 
1109 

27.09.2004 
Поземлен имот -"Нива",състоящ се от  3,670 дка,съставляващ имот № 
028019,шеста категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Парчевич,местността "Адъ кория" 
1110 

27.09.2004 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,334 дка,съставляващ имот № 
003012,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Парчевич,местността "Стара овощна градина" 
1111 

28.09.2004 
Поземлен имот -"Нива",състоящ се от 4,351 дка,съставляващ имот № 
056012 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Бруклийка" 
1112 

28.09.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 5,000 дка,съставляващ имот  № 
063098,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността"Бошнашки гьол" 
1113 

28.09.2004 
Поземлен имот -"Нива",състоящ се от 4,800 дка,съставляващ имот № 
002080,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Балтълъка" 
1115 

11.11.2004 
Поземлен имот -"Нива",състоящ се от  6,750 дка,съставляващ имот № 
003190,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.николаево,местността "Караджери" 
1117 

11.11.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 3,002 дка,съставляващ имот № 
043004 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Коджа търла" 
1118 

11.11.2004 
Поземлен имот -"Нива",състоящ се от 8,150 дка,съставляващ имот № 
029039,пета категория 

Землището на с.Момино,местността "Язлата" 
1119 

11.11.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 6,003 дка,съставляващ имот № 
011030,четвърта категория 

Землището на  с.Болярино,местността "Мандра кър" 
1120 

11.11.2004 
Поземлен имот -"Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
036007,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,местността "Герциговото" 
1121 

12.11.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от  5,998 дка,съставляващ имот  № 
066039,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Станчева могила" 
1122 

12.11.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
147048,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Скелето" 
1123 

12.11.2004 
Поземлен имот-"Оризище",състоящ се от  4,968 дка,съставляващ имот 
№ 078247,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността  "Борнабови дървета" 
1124 

12.11.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 16,301 дка,съставляващ имот  
№051-20,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Узунджа" 
1125 

12.11.2004 
Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 10,998 дка,съставляващ имот № 
061109,пета  категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Бошнашки гьол" 
1126 

12.11.2004 
Поземлен имот -"Нива",състоящ се от  11,000 дка,съставляващ имот № 
053103,четвърта категория 

Землището на  гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Банча" 
1127 

12.11.2004 
Идеална част от Урегулиран Поземлен Имот -ХХІІІ,кв.48 ,състояща се 
от  133 м2.Целия УПИ е в размер на 283 м2 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево-УПИ ХХІІІ,кв.48 по  плана от 2004 год. 
1128 

12.11.2004 
Урегулиран поземлен имот ІІІ,кв.40 -отреден за "Търговска 
дейност",състоящ се от  825 м2 

С.Белозем,Пловдивска област 



1139 
22.02.2005 

Поземлен имот"Пасище,мера",състоящ се от 3,028 дка,съставляващ 
имот № 000498,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Геренча" 
1140 

22.02.2005 
Поземлен имот"Пасище,мера",състоящ се от 24,342 дка,съставляваш 
имот № 000500,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността"Геренча" 
1141 

22.02.2005 
Поземлен имот"Пасище,мера",състоящ се от  23,213 дка,съставляващ 
имот № 000111,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Геренча" 
1142 

22.02.2005 
Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от  7,661 дка,съставляващ 
имот № 000501,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Геренча" 
1145 

22.03.2005 
Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 4,811 дка,съставляващ 
имот № 000502,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността " Плоска могила" 
1146 

22.03.2005 
Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 8,455 дка,съставляващ 
имот № 000497,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Плоска могила" 
1147 

22.03.2005 
Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от  5,434 дка,съставляващ 
имот № 000503,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Плоска могила" 
1148 

22.03.2005 
Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 1,989 дка,съставляващ 
имот № 000504 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Плоска могила" 

1150 
01.06.2005 

Урегулиран  Поземлен Имот VІІ-640,кв.80,състоящ се от 1500 
м2,отреден за "Битови услуги" 
Сграда"Битов комбинат",състояща се от 396 м2 на 2 етажа,построена 
1972 год. 

С.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,ул."Родопи",съставляващ УПИ VІІ-640,кв.80 

1155 
01.06.2005 

Поземлен имот "Пасище с храсти",състоящ се от 20,000 
дка,съставляващ имот  № 000507 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Ячев бряг" 
1156 

01.06.2005 
Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 6,479 дка,съставляващ 
имот  № 000132,шеста категория 

Землището на с.Шишманци,община Раковски,местността "Парниците" 
1157 

01.06.2005 
Поземлен имот"Пасище,мера",състоящ се  от 2,913 дка,съставляващ 
имот № 000458,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Плоска могила" 
1158 

01.06.2005 
Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 2,714 дка,съставляващ 
имот № 000451,пета категория 

Землишето на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Плоска могила" 
1160 

02.06.2005 
Поземлен имот"Пасище,мера"състоящ се  от  41,542 дка,съставляващ 
имот № 000054,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността Станчева могила 
1162 

02.06.2005 
Поземлен имот"Пасище,мера",състоящ се от 285,094 дка,съставляващ 
имот № 032009,пета категория 

Землището на с.Стряма,община Раковски,местността "Стара кория" 

1163 
02.06.2005 

Поземлен имот НИВА 
- имот № 010063- 7,253 дка 
- имот № 010064- 7,253 дка 

Землището на гр.Раковски,кв.Сeкирово,местността "Саят" 

1172 
02.06.2005 

Поземлен  имот "Произв. енергия",състоящ се от 1,080 
дка,съставляващ имот № 105243,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,местността "Шипа" 
1174 

03.06.2005 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 6,600 дка,съставляващ имот № 
053117,четвърта категория 

Землището на  гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Банча" 
1175 

03.06.2005 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
024475,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Селска доля" 

1176 
03.06.2005 

Поземлен имот"Нива",състоящ се от  3,409 дка,съставляващ имот № 
031058,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Лелек чеир" 



1177 
03.06.2005 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  2,991 дка,съставляващ имот № 
361043,пета категория 

Землището на  гр.Раковски,кв.Секирово,местността"Гиевия сай" 
1178 

03.06.2005 
Поземлен имот "Нива",състоящ се от 12,861 дка,съставляващ имот № 
043001,пета категория 

Землището на с.Стряма,община Раковски,местността "Бахчите" 
1180 

03.06.2005 
Урегулиран поземлен имот  VІІ-1634,кв.31,състоящ се от 700 
м2,отреден за "Търговски дейности" 

с.Белозем,Община Раковски,УПИ-VІІ-1634,кв.31 

1190 
05.07.2005 

Поземлен имот"Пасище,мера",състоящ се от 0,469 дка,съставляващ 
имот № 000509,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "До свинарниа" 

1191 
07.07.2005 

Идеална част от поземлен имот "Нива",състоящ  се от 0,520 
дка,съставляващ имот № 040021,пета категория.Целият имот е с площ 
4,520 дка 

Землището на с.Стряма,община Раковски,местността Бресталака" 

1192 
22.07.2005 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 4,000 дка,съставляващ 
имот № 000027,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Парчевич,местността "Пашалъка" 
1193 

22.07.2005 
Урегулиран поземлен имот VІ-1432,кв.501,състоящ се от  3282 
м2,отреден за "Стопанска дейност" 

Гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,УПИ-VІ-1432,кв.501 

1194 
22.07.2005 

Поземлен имот"Пасище,мера",състоящ се от 3,632дка ,съставляващ  
имот № 041010,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "До стадиона" 
1198 

26.07.2005 
Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се  от 5,939 дка,съставляващ 
имот № 111024,пета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,местността " Доменова могила" 
1203 

12.08.2005 
Урегулиран поземлен имот  ІІ,КВ.103,състоящ се от  440 м2,отреден за 
"Търговска дейност" 

с.Белозем,УПИ ІІ,кв.103 

1209 
09.12.2005 

 

Поземлен имот „Нива, състоящ се от0,933 дка, съставляващ имот № 
000034, четвърта категория 

Землището на с.Белозем, общ.Раковски, обл. Пловдивска, местността „Боляринска гора” 

1210 
09.12.2005 

 

Урегулиран поземлен имот  І - стопански дейности, кв.6а, състоящ се от 
4399 м2 

Пловдивска област,с.Белозем, общ.Раковски, обл. Пловдивска, УПИ І , имотен № 
1605,кв.6а,одобрен със заповед № АБ-23/11.08.2005 год. 

1212 
09.12.2005 

 

Урегулиран поземлен имот ІX -1939,кв.632,отреден за " търговски 
дейности", състоящ се 2100 м2 

гр. Раковски, обл. Пловдивска,УПИ - ІХ, имотен номер 1939,кв.632,отреден за "търговска дейност" 

1213 
09.12.2005 

 

Урегулиран поземлен имот - ХІІ - 1955,кв.554,отреден за "търговски 
дейности", състоящ се от 3964 м2 

гр. Раковски, кв.Ген.Николаево,обл. Пловдивска, УПИ - ХІІ, имотен номер 1955,кв.554,одобрен с 
решение № 88/06.07.2004 год. 

1214 
09.12.2005 

 

Урегулиран поземлен имот ІІ - 1924,кв.132,отреден за "стопански 
дейности", състоящ се от 3430 м2 

гр. Раковски,кв.Секирово, обл. Пловдивска, УПИ - ІІ,имотен № 1924,кв.132,одобрен с решение № 
88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

1215 
12.12.2005 

 

Урегулиран поземлен имот ІІІ - 2242,кв.601,отреден за "стопански 
дейности", състоящ се от 3056 м2 

гр. Раковски, кв.Ген.Николаево,обл. Пловдивска, УПИ - ІІІ, имотен номер 2242,кв.601,одобрен с 
решение № 88/06.07.2005 год. на Обс гр.Раковски 

1216 
12.12.2005 

 

Урегулиран поземлен имот  - ХХІ - 1940,кв.131,отреден за "стопански 
дейности ", състоящ се от 1810 м2 

гр. Раковски, кв.Ген.Николаево обл. Пловдивска,УПИ - ХХІ, имотен номер 1940,отреден за 
"Стопански дейности",одобрен с решение № 88/06.07.2004 год на ОбС гр.Раковски 

1217 
12.12.2005 

 

Урегулиран поземлен имот ,състоящ се от 7923 м2,отреден за 
"Обществено застрояване" по плана на гр.Раковски,кв.Секирово 

гр.Раковски,кв.Секирово,Пловдивска област-Урегулиран поземлен имот V-
497,кв.144,бул."Г.С.раковски",одобрен със решение № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 



1220 
13.12.2005 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от  5,925  дка,съставляващ  
имот № 000257,четвърта категория 

Землището на с.Момино,Община Раковски,местността "Савака" 

1221 
14.12.2005 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се  от 1,836 дка,съставляващ 
имот № 000042,четвърта категория 

Землището на с.Болярино,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Боляринска гора" 

1223 
14.12.2005 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 28,251 дка,съставляващ 
имот № 000137,четвърта категория 

Землището на с.Момино,Община Раковски,Пловдивска област,местността"Савака" 

1234 
11.01.2006 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 10,000 дка,съставляващ имот № 
241008,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,Пловдивска област,местността "Златна бахча" 

1292 
01.06.2006 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 4,082 дка,съставляващ имот  № 
026195,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,Пловдивска област,местността  "Гръстята" 

1293 
01.06.2006 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 2,311 дка,съставляващ 
имот № 004305,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,Пловдивска област,местността "Борисов кладенец" 

1294 
14.06.2006 

 

Поземлен  имот "Нива",състоящ се от  14,802 дка,съставляващ имот № 
020157,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,Пловдивска област,местността "Бекьовското" 

1295 
14.06.2006 

 

Поземлен имот  "Нива",състоящ се от 11,002 дка,съставляващ имот  № 
047062,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,Пловдивска област,местността "Домус гьол" 

1296 
14.06.2006 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  3,000 дка,съставляващ имот № 
055067,шеста категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,Пловдивска област,местността "Изкоренени  сливи" 

1297 
14.06.2006 

 

Поземлен имот  "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
025070,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,Пловдивска област,местността  "До свинарника" 

1298 
14.06.2006 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 8,098 дка,съставляващ имот № 
023127,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Герена" 

1299 
14.06.2006 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се  от  9,000  дка,съставляващ имот  № 
235121,четвърта  категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността  "Дренаците" 

1300 
14.06.2006 

 

Поземлен имот"Нива",състоящ се от 6,200 дка,съставляващ имот № 
045025 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,четвърта категория 

1301 
15.06.2006 

 

Поземлен имот "Мочурище",състоящ се от 2,214 дка,съставляващ  имот 
№ 101031,пета категория 

Землището на с.Стряма,област Пловдивска област,община Раковски,местността "Арджовица" 

1302 
15.06.2006 

 

Поземлен имот "Мочурище",състоящ се от 12,162 дка,съставляващ 
имот № 101111,пета  категория 

Землището  на  с.Стряма,Пловдивска област,Община Раковски,местността "Арджовица" 

1303 
15.06.2006 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 2,331 дка,съставляващ 
имот № 034107,пета категория 

Землището на с.Стряма,Пловдивска област,Община Раковски,местността "Перселик" 



1304 
15.06.2006 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  1,545 дка,съставляващ имот № 
098009,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Пловдивска област,Община Раковски,местността "Кьор Бахчия" 

1305 
15.06.2006 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 6,997 дка,съставляващ имот № 
№103018,пета категория 

Землището на с.Стряма,Пловдивска област,Община Раковски,местността "Перселик" 

1306 
26.06.2006 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 3,732 дка,съставляващ 
имот №000487,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,Пловдивска област,местността "Джуганова Могила" 

1307 
30.06.2006 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 49,939 дка,съставляващ 
имот №000321,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,Пловдивска област,местността "Амзъ келеме" 

1308 
12.07.2006 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 15,790 дка,съставляващ имот № 
033001,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Пловдивска област,Община Раковски,местността "Исаклъка" 

1311 
28.07.2006 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 9,512 дка,съставляващ 
имот № 028138,пета категория 

Землището на  гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,Пловдивска област,местността "Първи район" 

1337 
02.10.2006 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 44,899 дка,съставляващ 
имот № 016701,трета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,Община Раковски,местността "Ячев бряг" 

1344 
08.11.2006 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 143,953 дка,съставляващ 
имот № 085007,десета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Джатов мост" 

1345 
08.11.2006 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от  4,378 дка,съставляващ 
имот № 034001,пета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността  "Азалачка" 

1349 
08.11.2006 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 11,015 дка ,съставляващ 
имот  № 105154,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Шипа" 

1350 
14.11.2006 

 

Поземлен имот "Блато",състоящ се от 9,800 дка ,съставляващ имот № 
035005,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Перселик" 

1351 
14.11.2006 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от  70,735 дка ,съставляващ 
имот № 050010,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Христев Ретеш-Мешалъ" 

1352 
14.11.2006 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от  74,877 дка ,съставляващ 
имот № 007006,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Трънака" 

1367 
18.12.2006 

 

Поземлен имот "Мочурище",състоящ се от  5,243 дка,съставляващ  
имот № 000034 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,,Пловдивска област 

1369 
18.12.2006 

 

Урегулиран поземлен имот ХХІІ,кв.582,състоящ се  от 341 м2,отреден за 
"Зеленина" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,бул."Г.С.Раковски",УПИ ХХІІ,кв.582,одобрен с реш.№ 88/06.07.2004 
год. 

1374 
29.01.2007 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 6,902 дка,съставляващ 
имот № 009007,шеста категория/1,050/,четвърта/5,852/ 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Сатмата" 



1375 
29.01.2007 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 3,334 дка,съставляващ 
имот № 000250,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Джуганова могила" 

1376 
29.01.2007 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,670 дка,съставляващ имот № 
028019,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Парчевич,местността "Адъ кория" 

1377 
29.01.2007 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 9,973 дка,съставляващ 
имот № 029019,пета категория 

Землището на с.Момино,Община Раковски,местността " Язлата" 

1378 
01.02.2007 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  3,998 дка,съставляващ имот № 
047036,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Трънака" 

1379 
01.02.2007 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,254 дка, съставляващ имот № 
047024 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Трънака" 

1380 
01.02.2007 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 81,450 дка,съставляващ 
имот 000237,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Златна бахча" 

1384 
05.02.2007 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 35,562 дка ,съставляващ 
имот № 000044,пета категория 

Землището на с.Стряма,община Раковски,Пловдивска област,местността "Топ кория" 

1385 
05.02.2007 

 

Поземлен имот"Нива",състоящ се от 11,902 дка,съставляващ имот № 
103048,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността " Перселик" 

1386 
05.02.2007 

 

Поземлен имот "Пасище,мера",състоящ се от 74,823 дка,съставляващ 
имот № 000036,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.секирово,Пловдивска област,местността " Тепикова кория" 

1387 
22.02.2007 

 

Поземлен имот "Оризище",състоящ се от 22,190 дка,съставляващ имот  
№ 055008,четвърта категория 

Землището на с.Шишманци,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Гуджук" 

1388 
22.02.2007 

 

Поземлен имот "Оризище",състоящ се от  41,210 дка,съставляващ имот 
№ 055005,четвърта категория 

Землището на с.Шишманци,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Гуджук" 

1389 
22.02.2007 

 

Поземлен имот "Оризище",състоящ се от 45,569 дка,съставляващ имот 
055001,четвърта категория 

Землището на с.Шишманци,Община Раковски,Пловдивска  област,местността"Гуджук" 

1390 
22.02.2007 

 

Поземлен имот "Оризище",състоящ се от 39,842 дка,съставляващ имот 
№ 055003,четвърта категория 

Землището на  с.Шишманци,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Гуджук" 

1391 
22.02.2007 

 

Поземлен имот "Оризище",състоящ се от 75,252 дка,съставляващ имот 
№ 055007,четвърта категория 

Землището  на с.Шишманци,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Гуджук" 

1428 
23.03.2007 

 

Поземлен имот"Нива",състоящ се от 7,000 дка,съставляващ имот № 
061078,четвърта категория 

гр.Раковски,кв.Секирово,Пловдивска област,местността"Бошнашки гьол" 

1429 
23.03.2007 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 5,000 дка,съставляващ  имот № 
234025,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,Пловдивска област,местността "Дренаците" 



1430 
23.03.2007 

 

Поземлен имот"НИВА",състоящ се от 5,000 дка,съставляващ имот № 
238082,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,Пловдивска област,местността "Златна бахча" 

1434 
02.04.2007 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 7,801 дка,съставляващ имот № 
241080,четвърта категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,Пловдивска област,местността " Златна бахча" 

1435 
02.04.2007 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  5,000 дка,съставляващ имот № 
030382,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,Пловдивска област,местността "Тепикова кория" 

1437 
02.04.2007 

 

Поземлен имот  "Нива",състоящ се от 6,000 дка,съставляващ имот  № 
003257,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,Пловдивска област,местността "Караджери" 

1438 
02.04.2007 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,999 дка,съставляващ имот № 
043082,шеста категория 

Землището на  гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Коджа търла" 

1439 
02.04.2007 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляваш имот № 
020289,четвърта категория 

Землището на  гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,мествонстта "Топачка" 

1440 
03.04.2007 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  10,010 дка,съставляващ имот № 
048041,четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността" Мерата" 

1441 
03.04.2007 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 4,499 дка,съставляващ имот № 
024068,четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община раковски,Пловдивска област,местността "Алъд дъмга" 

1444 
08.05.2007 

 

Поземлен имот  "Нива",състоящ се от 7,600 дка,съставляващ имот № 
211080,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Горна поляна" 

1445 
14.05.2007 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 215,369 дка,съставляващ имот № 
001011,четвърта категория 

Землището на с.Болярино,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Митова могила" 

1452 
16.05.2007 

 

Част от площадно пространство в размер на 12 м2 с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област в кв.136,между ос.т.296-284-295 

1460 
01.08.2007 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 3,061 дка,съставляващ 
имот №042136,пета категория 

Землището на с.Чалъкови,община Раковски,Пловдивска област,местността "Акбаба" 

1461 
01.08.2007 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 3,100 дка,съставляващ 
имот №042140,пета категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Акбаба" 

1462 
01.08.2007 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 3,101 дка,съставляващ 
имот № 042141 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Акбаба" 

1463 
01.08.2007 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от  5,050 
дка,съставляващ имот № 042019,пета категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Акбаба" 

1465 
01.08.2007 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 2,800 дка,съставляващ 
имот № 042039,пета категория 

Землището на с.Чалъкови,Пловдивска област,местността "Акбаба" 



1466 
01.08.2007 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 3,099 дка,съставляващ 
имот №  042040,пета категория 

Землището на  с.Чалъкови,Община раковски,Пловдивска област,местността " Акбаба" 

1467 
01.08.2007 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 3,798  
дка,съставляващ имот № 042052,пета категория 

Землището на с.Чалъкови,Пловдивска област,местността " Акбаба" 

1468 
01.08.2007 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 4,003 дка,съставляващ 
имот № 042087,пета категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Акбаба" 

1469 
01.08.2007 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 3,701 дка,съставляващ 
имот № 042110,пета категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Акбаба" 

1470 
01.08.2007 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от  2,998 
дка,съставляващ имот №042130,пета категория 

с.Чалъкови,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Акбаба" 

1471 
01.08.2007 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 3,050 дка,съставляващ 
имот № 042133,пета категория 

с.Чалъкови,Община раковски,Пловдивска област,местността "Акбаба" 

1472 
01.08.2007 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 3,795 дка,съставляващ 
имот № 042095,пета  категория 

с.Чалъкови,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Акбаба" 

1473 
06.08.2007 

 

 Поземлен имот  № 1260,за който е образуван  УПИ VІІІ,кв.109,състоящ 
се от 2280 м2,отреден за "Жил.строителство" 

с.Берозем,Община Раковски,Пловдивска област 

1485 
12.11.2007 

 

Ид.част от  Урегулиран поземлен имот VІІ,кв.24,състояща се от 286 
м2,отреден за "Административни и търговски дейности".Целият УПИ е  
2586 м2. 

с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,одобрен със заповед АБ-45/20.08.1992 год. 

1487 
14.11.2007 

 

Поземлен имот-"Нива",състоящ се от 15,000 дка,пета категория/за 
14,780 дка/ и четвърта категория/за 0,220 дка/,съставляващ имот № 
043024 

с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Саите" 

1488 
15.11.2007 

 

Поземлен имот № 7,за който е образуван  УПИ V,кв.3,състоящ се от 560 
м2,отреден за "Жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Парчевич,Пловдивска област ,УПИ V-7,кв.3,одобрен с реш.№ 88/06.07.2004 год. на 
ОбС гр.Раковски 

1489 
20.11.2007 

 

Ид.част от поземлен имот "Пасище,мера",състояща се от  0,142 
дка,шеста категория,съставляващ част от имот № 064001.Целият имот  
е в размер на 3,000 дка 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Бруклийка",част от имот № 064001 

1490 
17.12.2007 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състояща се от  0,097 дка,четвърта 
категория,съставляващ част от имот № 000287.Целият имот  е в размер 
на  5,807 дка 

Землището на гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,местността "Гръстята",част от имот № 000287 

1491 
17.12.2007 

 

Поземлен имот  № 725,за който е образуван  УПИ Х,кв.68,състоящ се от 
200 м2,отреден за "Трафопост" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,ул."Витоша",УПИ Х-725,кв.68,одобрен със заповед № АБ-
47/02.10.2007 год. 

1495 
15.01.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състояща се от  1,986 дка,пета 
категория,съставляващ част от имот № 044244.Целият имот  е в размер 
на  5,171 дка 

Землището на с.Стряма,Пловдивска област,местността  "Карач герен",масив № 44,имот № 244 

1500 
17.04.2008 

 

 Урегулиран поземлен имот  ХХІІ,кв.102,състоящ се от 495 м2,отреден 
за "Жилищно строителство" 

с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област ,УПИ ХХІІ,кв.102,одобрен със заповед № АБ-
82/06.11.2003 год. 



1501 
17.04.2008 

 

 Урегулиран поземлен имот ХХІІІ,кв.102,състоящ се от 542 м2,отреден 
за "Жилищно строителство" 

с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,УПИ ХХІІІ,кв.102,одобрен със заповед № АБ-
82/06.11.2003 год. 

1510 
05.06.2008 

 

Поземлен имот -"Изоставена нива",състоящ се от 104,071 
дка,съставляващ имот №003043,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,Пловдивска област,местността Кърньова кория" 

1511 
05.06.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 7,304 дка,съставляващ имот № 
011017,четвърта категория 

Землището на с.Шишманци,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Узун сай" 

1521 
11.07.2008 

 

Поземлен имот "Др.неизп.нива",състоящ се от 9,405 дка,съставляващ 
имот № 003035,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,Плбовдивска област,местността "Белнере" 

1524 
11.07.2008 

 

Ид.част от Урегулиран поземлен имот  ХVІ-362,кв.48,в размер на 9 
м2.Целият УПИ е  в размер на 430 м2 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,ул."Москва" № 9,УПИ ХVІ-362,кв.48,одобрен с реш.№ 88/06.07.2004 
год. на ОбС гр.Раковски 

1525 
11.07.2008 

 

Ид.част от  урегулиран поземлен имот  № 1469,за който е образуван 
парцел І,кв.28 в размер на 30 кв.м.Целият УПИ е в размер на 623 
кв.м.,отреден за "жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,Пловдивска област,ул."Симеон І" № 2,УПИ І-1469,кв.28,одобрен с 
реш. № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

1526 
14.07.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 48,972 дка,съставляващ имот № 
044117,пета категория 

Землището на с.Стряма,Пловдивска област,местността "Кун тепе" 

1527 
14.07.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 4,519 дка,съставляващ 
имот № 027005,четвърта категория.Целият имот се състои от 5,954 дка 

Землището на с.Шишманци,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Конарски ниви" 

1528 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,523 дка,съставляващ имот № 
165002,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1529 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,522 дка,съставляващ имот № 
165003,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1530 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,038 дка,съставляващ имот № 
165004,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1531 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,030 дка,съставляващ имот № 
165005,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1532 
08.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,149 дка,съставляващ имот № 
165007,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1533 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,063 дка,съставляващ имот № 
165008,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1534 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,145 дка,съставляващ имот № 
165009,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1535 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,016 дка,съставляващ имот № 
165011,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 



1536 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,014 дка,съставляващ имот № 
165012,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1537 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,014 дка,съставляващ имот № 
165013,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1538 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,005 дка,съставляващ имот № 
165014,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1539 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
165015,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1540 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
165016,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1541 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000  дка,съставляващ имот № 
165018,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1542 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000  дка,съставляващ имот № 
165019,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1543 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
165020,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1544 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
165021,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1545 
01.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000  дка,съставляващ имот № 
165022,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1546 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,789 дка,съставляващ имот № 
166001,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1547 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,788 дка,съставляващ имот № 
166002,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1548 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  3,000 дка,съставляващ имот № 
166003,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1549 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,0000 дка,съставляващ имот № 
166005,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1550 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
166006,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1551 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,999 дка,съставляващ имот № 
166007,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 



1552 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
166008,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1553 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
166009,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1554 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,721 дка,съставляващ имот № 
167001,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1555 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167002,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1556 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167003,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1557 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167004,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1558 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,0000 дка,съставляващ имот № 
167005,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1559 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167006,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1560 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167007,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1561 
04.08.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167008,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1562 
29.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,999  дка,съставляващ имот № 
167009,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1563 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167010,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1564 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
167011,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1565 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167012,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1566 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167013,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1567 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167014,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 



1568 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167015,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1569 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
167017,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1570 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
167018,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1571 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167019,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1572 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167020,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1573 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167021,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1574 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167022,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1575 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,999 дка,съставляващ имот № 
167023,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1576 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
167024,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1577 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,999 дка,съставляващ имот № 
167025,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1578 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
167026,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1579 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167027,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1580 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167028,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1581 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
167029,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1582 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,999 дка,съставляващ имот № 
167030,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1583 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
167031,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 



1584 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,999 дка,съставляващ имот № 
167032,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1585 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
167033,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1586 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167034,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1587 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167035,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1588 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167036,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1589 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,212 дка,съставляващ имот № 
167037,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1590 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,472 дка,съставляващ имот № 
167039,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1591 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,844 дка,съставляващ имот № 
167040,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1592 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,845 дка,съставляващ имот № 
167041,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1593 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,844 дка,съставляващ имот № 
167042,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1594 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,844 дка,съставляващ имот № 
167043,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1595 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167044,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1596 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,999 дка,съставляващ имот № 
167045,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1597 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,990 дка,съставляващ имот № 
167046,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1598 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,959 дка,съставляващ имот № 
167047,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1599 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167048,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 



1600 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167049,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1601 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167050,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1602 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167051,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1603 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
167052,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1604 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167053,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1605 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167054,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1606 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167055,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1607 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167056,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1608 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167057,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1609 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167058,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1610 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167059,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1611 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167060,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1612 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 5,593 дка,съставляващ имот № 
167061,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1613 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,431 дка,съставляващ имот № 
167066,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1614 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167067,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1615 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,999 дка,съставляващ имот № 
167068,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 



1616 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167069,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1617 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,999 дка,съставляващ имот № 
167070,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1618 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167071,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1619 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
167072,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1620 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,999 дка,съставляващ имот № 
167073,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1621 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,001 дка,съставляващ имот № 
167074,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1622 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,003 дка,съставляващ имот № 
167075,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1623 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,006 дка,съставляващ имот № 
167076,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1624 
30.10.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,000 дка,съставляващ имот № 
167077,четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови,Община Раковски,местността "Калдаръма" 

1626 
07.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  9,212 дка,съставляващ имот № 
018006,шеста категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността Белнере" 

1627 
07.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 4,763 дка,съставляващ имот № 
018037,шеста категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Белнере" 

1628 
07.11.2008 

 

Поземлен имот  "Нива",състоящ се от 3,405 дка,съставляващ имот № 
000066,четвърта категория 

Землището на с.Болярино,Община раковски,Пловдивска област,местността "Нови лозя" 

1629 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 40,702 дка,съставляващ имот № 
005001,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Инадъра" 

1630 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 13,384 дка,съставляващ имот № 
005014,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Инадъра" 

1631 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,502 дка,съставляващ имот № 
009023,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Пушкови реджепки" 

1632 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,504 дка,съставляващ имот № 
014089,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Тимонски вир" 



1633 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,199 дка,съставляващ имот № 
036063,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Христев Ретеш-
Мешалъ"" 

1634 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,454 дка,съставляващ имот № 
040004,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Бресталака" 

1635 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 26,254 дка,съставляващ имот № 
041005,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Митевска могила" 

1636 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 5,383 дка,съставляващ имот № 
041015,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Абжели герен" 

1638 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 13,001  дка,съставляващ имот № 
041026,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Митевска могила" 

1639 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  23,092 дка,съставляващ имот № 
044025,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Фъндъклък" 

1640 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  1,137 дка,съставляващ имот № 
044027,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Фъндъклък" 

1641 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 4,607 дка,съставляващ имот № 
044043,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Карач герен" 

1642 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 5,090 дка,съставляващ имот № 
044062,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Карач герен" 

1643 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 11,902 дка,съставляващ имот № 
044064,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Карач герен" 

1644 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 4,099 дка,съставляващ имот № 
044075,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Карач герен" 

1645 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,052  дка,съставляващ имот № 
044081,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Карач герен" 

1646 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  3,754 дка,съставляващ имот № 
044086,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Карач герен" 

1647 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 7,403 дка,съставляващ имот № 
044087,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Карач герен" 

1648 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,002 дка,съставляващ имот № 
044105,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Фъндъклък" 

1649 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 27,490 дка,съставляващ имот № 
044114,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кун тепе" 



1650 
11.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 14,304 дка,съставляващ имот № 
044130,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Карач герен" 

1665 
12.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 7,596  дка,съставляващ имот № 
048017,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Чикерица" 

1666 
12.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,906 дка,съставляващ имот № 
049040,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Донкови ливади" 

1667 
12.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,100 дка,съставляващ имот № 
049041,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Донкови ливади" 

1668 
12.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 6,199 дка,съставляващ имот № 
101049,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Арджовица" 

1669 
12.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 4,404 дка,съставляващ имот № 
102023,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Перселик" 

1670 
12.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  1,237 дка,съставляващ имот № 
109006,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кьор Бахчия" 

1671 
12.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  1,000 дка,съставляващ имот № 
124016,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Вълчовица" 

1672 
12.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,466  дка,съставляващ имот № 
124052,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Пловдивска област,местността "Вълчовица" 

1674 
12.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,112дка,съставляващ имот № 
138064,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността " Трите могили" 

1676 
13.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,201 дка,съставляващ имот № 
181034,шеста категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността " Пикла изток" 

1678 
14.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,095 дка,съставляващ имот № 
044140,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността " Карач герен" 

1680 
14.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,070 дка,съставляващ имот № 
036009,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Христев Ретеш-Мешалъ" 

1682 
14.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,104 дка,съставляващ имот № 
045089,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността " Кара гьол" 

1683 
14.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,966 дка,съставляващ имот № 
019156,шеста категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността " Черни места" 

1684 
14.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 13,750 дка,съставляващ имот № 
042124,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността " Съхо-Чешме-Бозалък" 



1686 
24.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 13,902 дка,съставляващ имот № 
005010,шеста категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Инадъра" 

1687 
24.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,206 дка,съставляващ имот № 
016001,шеста категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Тимонски вир" 

1688 
24.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  9,627дка,съставляващ имот № 
042133,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Съхо Чешме-Бозалък" 

1689 
24.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 9,800 дка,съставляващ имот № 
041051,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността " Митевска могила" 

1690 
25.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 4,049 дка,съставляващ имот № 
044215,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността " Карач Герен" 

1691 
25.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 7,302 дка,съставляващ имот № 
044177,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Карач герен" 

1692 
25.11.2008 

 

Ид. част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,288 дка,съставляващ 
имот № 138022,шеста категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Трите могили" 

1693 
25.11.2008 

 

 Поземлен имот "Нива",състоящ се от 6,839 дка,съставляващ имот № 
048027,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Чикерица" 

1694 
25.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,323 дка,съставляващ 
имот № 049080,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността " Донкови ливади" 

1695 
25.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,426 дка,съставляващ 
имот № 042088,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Съхо чешме-бозалък" 

1696 
25.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,127 дка,съставляващ имот № 
101097,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Арджовица" 

1697 
25.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,503 дка,съставляващ 
имот №014138,шеста 
категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Тимонски вир" 

1698 
25.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,891 дка,съставляващ 
имот № 041013,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Абжели герен" 

1699 
25.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,246 дка,съставляващ 
имот № 044252,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Карач Герен" 

1700 
25.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от  1,131 дка,съставляващ 
имот № 014120,пета 
категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Тимонски вир" 

1702 
26.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,617 дка,съставляващ 
имот № 044216,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Карач герен" 



1703 
26.11.2008 

 

Ид.част поземлен имот "Нива",състоящ се от  0,425 дка,съставляващ 
имот № 124051,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Вълчовица" 

1704 
26.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от  1,705 дка,съставляващ 
имот № 045066,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кадънката" 

1705 
26.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  0,576 дка,съставляващ имот №  
005019,шеста  категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Инадъра" 

1706 
26.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,301 дка,съставляващ имот № 
019177,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Черни места" 

1707 
26.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  1,384  дка,съставляващ имот № 
044204,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кун тепе" 

1708 
26.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,806  дка,съставляващ 
имот №014124,шеста категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Тимонски вир" 

1709 
26.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,770 дка,съставляващ 
имот №103077,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Перселик" 

1710 
27.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,922  дка,съставляващ 
имот №041038,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Абжели герен"" 

1711 
27.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,703 дка,съставляващ имот № 
046134,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Назърица 2" 

1712 
27.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,620  дка,съставляващ 
имот № 041039,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Абжели герен" 

1713 
27.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,509 дка,съставляващ 
имот №088072,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Памуклука" 

1714 
27.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,232 дка,съставляващ 
имот № 045139,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кара гьол"" 

1715 
27.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,256 дка,съставляващ 
имот № 138099,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Трите могили" 

1716 
27.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,294 дка,съставляващ 
имот №044260,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кун тепе" 

1717 
26.11.2008 

 

Ид.част  от поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,688 дка,съставляващ 
имот №044259,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кун Тепе" 

1718 
26.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от  1,312 дка,съставляващ 
имот № 044531,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кун тепе" 



1719 
26.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,339 дка,съставляващ имот № 
044532,пета  категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността " Кун тепе" 

1720 
26.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,983 дка,съставляващ 
имот № 088119,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Памуклука" 

1721 
26.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,812  дка,съставляващ 
имот № 045144,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кара гьол" 

1722 
26.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  9,832  дка,съставляващ имот № 
044271,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Карач Герен" 

1723 
26.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,473 дка,съставляващ имот № 
042059,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Съхо Чешме-Бозалък" 

1724 
26.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 4,810 дка,съставляващ имот № 
044116,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кун тепе" 

1725 
26.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 4,767 дка,съставляващ имот № 
044125,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кун тепе" 

1752 
27.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,540 дка,съставляващ имот № 
164003,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Камбурски кладенец" 

1753 
27.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,329 дка,съставляващ имот № 
164007,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Камбурски кладенец" 

1754 
27.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,619 дка,съставляващ имот № 
044149,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кун тепе" 

1755 
27.11.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 14,397 дка,съставляващ имот № 
016006,четвърта категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Тимонски вир" 

1769 
28.11.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,609 дка,съставляващ 
имот № 041052,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Митевска могила" 

1775 
01.12.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,192 дка,съставляващ имот 
№103059,пета категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Перселик" 

1779 
01.12.2008 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,326 дка,съставляващ 
имот № 014142, шеста категория 

Землището на с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Тимонски вир" 

1780 
01.12.2008 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 26,493 дка,съставляващ имот № 
067003,десета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,местността "Алъд Дъмга" 

1783 
02.02.2009 

 

Поземлен имот "Широколистна гора",състоящ се от 3,000 
дка,съставляващ имот № 000482,пета категория 

Землището на гр.Раковски,кв.Секирово,местността "Балталъка" 



1797 
11.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 9,467 дка,съставляващ имот № 
000057,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Савака" 

1824 
11.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 6,587 дка,съставляващ имот № 
000239,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Савака" 

1825 
11.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 4,637 дка,съставляващ имот № 
000240,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Савака" 

1826 
11.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,250 дка,съставляващ имот № 
064008,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Ливадите" 

1827 
11.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,156  дка,съставляващ имот № 
064022,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Ливадите" 

1841 
12.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,345  дка,съставляващ имот № 
004008,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Перето" 

1845 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 6,679 дка,съставляващ имот № 
024010,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Вехти гробища" 

1846 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,502  дка,съставляващ имот № 
025023,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Ръмжовица" 

1847 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,000 дка,съставляващ имот № 
017002,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Герена" 

1848 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 16,914 дка,съставляващ имот № 
021005,пета категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Казлача" 

1849 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 7,914 дка,съставляващ имот № 
027021,пета категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Старите лозя" 

1850 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,699 дка,съставляващ имот № 
028019,пета категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Старите лозя" 

1851 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,999 дка,съставляващ имот № 
033006,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Исаклъка" 

1852 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 1,001 дка,съставляващ 
имот № 036141,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Овощната 
градина" 

1853 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Овощна градина",състоящ се от 0,220 дка,съставляващ 
имот №036151,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Овощната 
градина" 

1854 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,898 дка,съставляващ имот № 
040003,пета категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Азмака" 



1855 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 11,998 дка,съставляващ имот № 
043026,пета категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Гърчинско" 

1856 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 7,129  дка,съставляващ имот № 
047001,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Азмака" 

1857 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,034 дка,съставляващ имот № 
051010,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Азмака" 

1858 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 6,588 дка,съставляващ имот № 
053009,пета категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Плугнината"" 

1859 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от  5,111дка,съставляващ имот № 
055021,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Туните" 

1860 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 12,030  дка,съставляващ имот № 
057014,четвърта категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Туните" 

1862 
16.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,306 дка,съставляващ 
имот № 031045,пета категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Исаклъка" 

1863 
16.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,131 дка,съставляващ 
имот № 007027,пета категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Средни ливади" 

1864 
16.03.2009 

 

 Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 1,851 дка,съставляващ 
имот № 046012,пета категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Гърчинско" 

1865 
16.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,015 дка,съставляващ имот № 
031037,пета категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Исаклъка" 

1866 
16.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива",състоящ се от 4,864  дка,съставляващ 
имот № 041020,пета категория 

Землището на с.Момино село,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Азмака" 

1898 
18.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,998 дка,съставляващ имот № 
006035, четвърта категория 

Землището на с.Белозем, Пловдивска област, местността "Двете круши" 

1910 
19.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 2,999 дка,съставляващ имот № 
022046,четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Реката" 

1913 
19.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 3,960 дка,съставляващ имот № 
025056,четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Черния гьол" 

1916 
19.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива",състоящ се от 0,783  дка,съставляващ имот № 
031037,четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Бодурска ада" 

1917 
19.03.2009 

 

Поземлен имот " Вр.неизп.нива",състоящ се от  3,152  дка,съставляващ 
имот № 031050,четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Бодурска ада" 



1918 
19.03.2009 

 

Поземлен имот " Вр.неизп.нива",състоящ се от  0,826 дка,съставляващ 
имот № 031053,четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността " 

1922 
20.03.2009 

 

Поземлен имот " Вр.неизп.нива", състоящ се от  0,224 дка, съставляващ 
имот № 041110, четвърта категория 

Землището на с.Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Адата" 

1923 
20.03.2009 

 

Поземлен имот " Вр.неизп.нива",състоящ се от  2, 074 дка,съставляващ 
имот № 042113, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Вадите" 

1925 
20.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състояща се от  0,415  дка, 
съставляващ имот № 043001, пета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Саите" 

1927 
23.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  1, 742  дка,съставляващ имот № 
043059, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Саите" 

1928 
23.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  14,475  дка,съставляващ имот № 
043097, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Саите" 

1930 
23.03.2009 

 

Поземлен имот " Вр.неизп.нива",състоящ се от  0,523 дка,съставляващ 
имот № 044108, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Колеви могили" 

1931 
23.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  3,968 дка,съставляващ имот № 
046091,четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Узун герен" 

1933 
23.03.2009 

 

Поземлен имот " Вр.неизп.нива",състоящ се от  0,725  дка,съставляващ 
имот № 049034,четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Шипкалица" 

1936 
23.03.2009 

 

Поземлен имот " Др.неизп.нива", състоящ се от  0,203 дка, съставляващ 
имот № 051006, десета категория 

Землището на с.Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Край селото" 

1939 
23.03.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  3,238  дка, съставляващ имот № 
046346, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Узун герен" 

1940 
24.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  0,383 дка, съставляващ имот № 
065004, десета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Джатов мост" 

1947 
24.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  6,108 дка, съставляващ имот № 
071006, четгвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Черния гьол" 

1956 
26.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  6,198 дка, съставляващ имот № 
043112, четвърта  категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Саите" 

1957 
26.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  5,651 дка, съставляващ имот № 
059001, десета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Памуклука" 

1958 
26.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  20,497 дка, съставляващ имот № 
050002, десета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Памуклука" 



1959 
26.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състояща  се от  2,651 дка, 
съставляващ имот № 004065, пета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кара солук" 

1970 
27.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състояща се от  0,026 дка, 
съставляващ имот № 043093, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Саите" 

1972 
27.03.2009 

 

Поземлен имот " Изост.Нива",състоящ се от  2,683  дка, съставляващ 
имот № 046140, четвърта категория 

Землището на с.Белозем, Община Раковски, местността "Узун герен" 

1973 
27.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състоящ се от  0,135 дка, 
съставляващ имот № 006040, четвърта категория 

Землището на с.Белозем, Община Раковски, местността "Двете круши" 

1975 
27.03.2009 

 

Поземлен имот " Изост.Нива",състоящ се от  4,780 дка, съставляващ 
имот № 046141, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Узун герен" 

1976 
27.03.2009 

 

Ид.част от Поземлен имот " Нива",състояща се от  1,418 дка, 
съставляващ имот № 043092, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Саите" 

1978 
27.03.2009 

 

Ид.част от  поземлен имот " Нива",състояща се от  0,828 дка, 
съставляващ имот № 004069, пета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Кара Солук" 

1979 
27.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  9,492 дка, съставляващ имот № 
031079, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Бодурска ада" 

1981 
27.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състоящ се от  0,172 дка, 
съставляващ имот № 137026, пета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Памуклука" 

1982 
27.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състоящ се от  0,053 дка, 
съставляващ имот № 024150, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Алъд  дъмга" 

1984 
27.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  9,498 дка, съставляващ имот № 
024041, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Алъд дъмга" 

2002 
30.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състояща се от  0,121 дка, 
съставляващ имот № 046347, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Узун герен" 

2003 
30.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състоящ се от  0,058  дка, 
съставляващ имот № 022013, пета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Реката" 

2008 
31.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състоящ се от  0,097 дка, 
съставляващ имот № 025055, четвърта категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Челния гьол" 

2009 
31.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  48,958  дка, съставляващ имот № 
057029, пета  категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Край селото" 

2013 
31.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  3,585 дка, съставляващ имот № 
137028, пета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски, местността "Памуклука" 



2015 
31.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  4,623 дка, съставляващ имот № 
018035, десета  категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Джатов мост" 

2016 
31.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  3,013 дка, съставляващ имот № 
027011, десета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Високото" 

2017 
31.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  5,951 дка, съставляващ имот № 
030009, десета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Майсторов гьол" 

2018 
31.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  2,665 дка, съставляващ имот № 
058004, десета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Ингилиница" 

2020 
31.03.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състоящ се от  0,567 дка, 
съставляващ имот № 137027, пета категория 

Землището на с.Белозем, Община Раковски, местността "Памуклука" 

2025 
31.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  3,768  дка, съставляващ имот № 
002228, пета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Акак чеир" 

2026 
31.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  3,776  дка, съставляващ имот № 
057025, пета  категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Край селото" 

2027 
31.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  9,421 дка, съставляващ имот № 
007003, осма категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Сатмата" 

2031 
31.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  5,001 дка, съставляващ имот № 
058001, десета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Ингилиница" 

2033 
31.03.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  5,069  дка, съставляващ имот № 
033043, десета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Ингилиница" 

2034 
10.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  3,371 дка, съставляващ имот 
№141073, десета категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Адата" 

2035 
10.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  6,499 дка, съставляващ имот № 
007010, осма категория 

Землището на с.Белозем,Община Раковски,Пловдивска област,местността "Сатмата" 

2135 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Оризище",състоящ се от  25,865 дка, съставляващ 
имот № 001001, пета категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Мерите" 

2136 
14.04.2009 

 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от  30,391 дка, съставляващ 
имот № 001003, пета категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Мерите" 

2137 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  5,994  дка, съставляващ имот № 
005019, пета категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Панова могила" 

2138 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  5,006 дка, съставляващ имот № 
008020, четвърта категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Черквата" 



2139 
14.04.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състоящ се от  0,547  дка, 
съставляващ имот № 008070, четвърта категория.Целият имот е в 
размер на 3,000 дка. 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Черквата" 

2140 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  3,446 дка, съставляващ имот № 
015051, четвърта категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Бейски път" 

2141 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  2,506  дка, съставляващ имот № 
016010, четвърта  категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Кънчови исаци" 

2142 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  2,998  дка, съставляващ имот № 
022016, пета категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Чангърица" 

2143 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  2,185 дка, съставляващ имот № 
023050, четвърта категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Минкови исаци" 

2144 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  2,402  дка, съставляващ имот № 
026089, четвърта  категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Тировете" 

2145 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  1,784 дка, съставляващ имот № 
028037, четвърта категория 

Землището на с.Шишманци,  Община Раковски, местността "Помпената станция" 

2146 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  3,514 дка, съставляващ имот № 
028038, четвърта категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Помпената станция" 

2147 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  3,016 дка, съставляващ имот № 
030045, четвърта категория 

Землището  на с.Шишманци, ОбЩина Раковски, местността "Скелето" 

2148 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  0,547 дка, съставляващ имот № 
033006, пета категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Каменица" 

2149 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  3,008 дка, съставляващ имот № 
036018, пета категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Каменица" 

2150 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  6,000  дка, съставляващ имот № 
041046, пета категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Каменица" 

2151 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  0,670  дка, съставляващ имот № 
053048, пета категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Куисчийка" 

2152 
14.04.2009 

 

Ид.част  от поземлен имот " Нива", състоящ се от  0,156 дка, 
съставляващ имот № 010015, четвърта  категория.Целият имот е в 
размер на 1,830 дка. 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Скелета" 

2153 
14.04.2009 

 

Ид.Поземлен имот " Нива",състоящ се от  1,588  дка, съставляващ имот 
№ 012096, четвърта категория.Целият имот е 3,000 дка. 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Шкодрооло" 

2154 
14.04.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състоящ се от  2,620  дка, 
съставляващ имот № 045011, четвърта  категория.Целият имот е 5,999 
дка. 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Дядо Христов  кл." 



2155 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  6,320 дка, съставляващ имот № 
054011, четвърта категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Кумник" 

2156 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Оризище",състоящ се от  3,210 дка, съставляващ имот 
№ 054032, четвърта категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Кумник" 

2157 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Др.селкост.т.",състоящ се от  1,097 дка, съставляващ 
имот № 055002, четвърта категория 

Землището на с.шишманци, Община Раковски, местността "Гуджук" 

2158 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Др.селскост.т.",състоящ се от  1,003  дка, съставляващ 
имот № 055004, четвърта категория 

Землището на с.шишманци, Община Раковски, местността "Гуджук" 

2159 
14.04.2009 

 

Поземлен имот "Др.селкост.т.",състоящ се от  1,603 дка, съставляващ 
имот № 055006, четвърта категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Гуджук" 

2160 
14.04.2009 

 

Поземлен имот "Др.селкост.тер.",състоящ се от  7,816  дка, 
съставляващ имот № 000227,пета категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Панова могила" 

2161 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Унищож.нива-пром.",състоящ се от  58,524  дка, 
съставляващ имот № 000195, четвърта категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Спас баир" 

2162 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  1,142  дка, съставляващ имот № 
058009, четвърта категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Конарски Ниви" 

2163 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Широкол.гора",състоящ се от  1,977 дка, съставляващ 
имот № 067003, четвърта категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Геренски път" 

2164 
14.04.2009 

 

Поземлен имот " Нива",състоящ се от  3,845  дка, съставляващ имот № 
008067, четвърта категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Черквата" 

2165 
14.04.2009 

 

Ид.част от поземлен имот " Нива",състоящ се от  4,519  дка, 
съставляващ имот № 027005, четвърта категория.Целият имот е 5,954 
дка. 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Конарски ниви" 

2166 
14.04.2009 

 

Поземлен имот "Широкол.гора",състоящ се от  1,052  дка, съставляващ 
имот № 067004, четвърта  категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, местността "Геренски път" 

2178 
14.04.2009 

 

Урегулиран поземлен имот,за който е образуван парцел 
ХІV,кв.107,състоящ се от  470м2,отреден за "жилищно строителство" 

с.Стряма,Община Раковски,Пловдивска област,ул."Чавдар" 

2187 
27.04.2009 

 

Поземлен имот № 2683,за който е образуван УПИ ХІІ-
2683,кв.512,състоящ се от 579 кв.м., отреден 
за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,УПИ ХІІ-2683,кв.512,одобрен със заповед № АБ-03/21.01.2009 год. на 
Кмета на Община Раковски 

2188 
27.04.2009 

 

Поземлен имот № 2682,за който е образуван УПИ ХІІІ-
2682,кв.512,състоящ се от 697 кв.м., отреден 
за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево,УПИ ХІІІ-2682,кв.512, одобрен със заповед № АБ-03/21.01.2009 год. 
на Кмета на Общината 

2191 
07.05.2009 

 

Поземлен имот № 2576, за който е образуван УПИ ХІІ-2576,кв.145, 
състоящ се от 377кв.м., отреден 
за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево, УПИ ХІІ-2576,кв.145, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 
на Кмета на Община Раковски 



2192 
07.05.2009 

 

Поземлен имот № 2577, за който е образуван УПИ ХІІІ-2577,кв.145, 
състоящ се от 440 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево, УПИ ХІІІ-2577,кв.145, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 
на Кмета на Община Раковски 

2193 
07.05.2009 

 

Поземлен имот № 2471, за който е образуван УПИ LІV-2471, кв.126, 
състоящ се от 424 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево, УПИ LІV-2471,кв.126, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 
на Кмета на Община Раковски 

2194 
07.05.2009 

 

Поземлен имот № 2214, за който е образуван УПИ Х-2214,кв.102, 
състоящ се от 541 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, УПИ Х-2214, кв.102, одобрен с  решение 0 88/06.07.2004 год. на Обс 
гр.Раковски 

2195 
07.05.2009 

 

Поземлен имот № 2495, за който е образуван УПИ  ХLІ-2495,кв.126, 
състоящ се от 514 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево, УПИ ХLІ-2495,кв.126, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 
на Кмета на Община Раковски 

2197 
07.05.2009 

 

Поземлен имот № 2493 за който е образуван УПИ LI-2493,кв.126, 
състоящ се от 586 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево, УПИ LІ-2493,кв.126, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. на 
Кмета на Община Раковски 

2198 
07.05.2009 

 

Поземлен имот № 2494, за който е образуван УПИ L-2494, кв.126, 
състоящ се от 655 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево, УПИ L-2494, кв.126, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. на 
Кмета на Община Раковски 

2200 
08.05.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000  дка, съставляващ имот № 
756112, шеста категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево,местността "Бруклийка" 

2201 
08.05.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  3,001  дка, съставляващ имот № 
756113, шеста  категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, местността " Бруклийка" 

2202 
08.05.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
756114 ,шеста категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, местността "Бруклийка" 

2203 
08.05.2009 

 

Поземлен имот № 2172, за който е образуван УПИ ІI-2172,кв.151, 
състоящ се от 610 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово,ул."Ереван",УПИ ІІ-2172, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2204 
08.05.2009 

 

Поземлен имот № 2171, за който е образуван УПИ I-2171,кв.151, 
състоящ се от 487 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ І-217, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2205 
08.05.2009 

 

Поземлен имот № 2173, за който е образуван УПИ ІІІ-2173,кв.151, 
състоящ се от 604 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ІІІ-2173, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2206 
08.05.2009 

 

Поземлен имот № 2174, за който е образуван УПИ VІ-2174,кв.151, 
състоящ се от 548 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ VІ-2174, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2207 
08.05.2009 

 

Поземлен имот № 2175, за който е образуван УПИ VІІ-2175,кв.151, 
състоящ се от 447 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ VІІ-2175, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2209 
08.05.2009 

 

Поземлен имот № 2177, за който е образуван УПИ ІХ-2177,кв.151, 
състоящ се от 439 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ІХ-2177, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2210 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2193, за който е образуван УПИ ХХІI-2193,кв.151, 
състоящ се от 612 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ХХІІ-2193, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 



2211 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2185, за който е образуван УПИ ІV-2185,кв.151, 
състоящ се от 678 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ІV-2185, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2212 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2184, за който е образуван УПИ V-2184,кв.151, 
състоящ се от 415 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ V-2184, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2213 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2182, за който е образуван УПИ ХІV-2182 ,кв.151, 
състоящ се от 336 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ХІV-2182, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2214 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2181, за който е образуван УПИ ХІІІ-2181,кв.151, 
състоящ се от 424 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ХІІІ-2181, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2215 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2178, за който е образуван УПИ Х-2178,кв.151, 
състоящ се от 394 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ Х-2178, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2216 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2179, за който е образуван УПИ ХI-2179,кв.151, 
състоящ се от 465 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ХІ-2179, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2217 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2180, за който е образуван УПИ ХІІ-2180,кв.151, 
състоящ се от 264 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ХІІ-2180, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2218 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2183, за който е образуван УПИ ХV-2183,кв.151, 
състоящ се от 450 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ХV-2183, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2219 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2187, за който е образуван УПИ ХVI-2187,кв.151, 
състоящ се от 348 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ХVІ-2187, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 

2220 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2188, за който е образуван УПИ ХVІI-2188,кв.151, 
състоящ се от 316 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ХVІІ-2188, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

2221 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2189 за който е образуван УПИ ХVІІI-2189,кв.151, 
състоящ се от 314 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ІІ-2172, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

2222 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2190, за който е образуван УПИ ХІХ-2190,кв.151, 
състоящ се от 603 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ХІХ-2190, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

2223 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2191, за който е образуван УПИ ХХ-2191,кв.151, 
състоящ се от 545 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ХХ-2191, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

2224 
11.05.2009 

 

Поземлен имот № 2192, за който е образуван УПИ ХХІ-2192,кв.151, 
състоящ се от 653 кв.м., отреден за  "Обществено застрояване" 

гр.Раковски, кв.Секирово, УПИ ХХІ-2192, кв.151, одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

2225 
12.05.2009 

 

Поземлен имот № 2673, за който е образуван УПИ ХV-2673,кв.12, 
състоящ се от 697 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево, УПИ ХV-2673, кв.12, одобрен със заповед №  АБ-97/26.11.2008 год. 
на Кмета на Общината 

2227 
21.05.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 24,389  дка, съставляващ имот № 
445001,  шеста категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Парчевич, местността "Ветров вас" 



2228 
21.05.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 27,194  дка, съставляващ имот № 
441012,  шеста категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Парчевич, местността "Комбинатското" 

2229 
21.05.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,230   дка, съставляващ имот № 
433006,  четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Парчевич, местността "До гробището" 

2230 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  2,978   дка, съставляващ имот № 
113001,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2231 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,951  дка, съставляващ имот № 
113002,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, ОБщина Раковски, местността "Кумтарла" 

2232 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,950 дка, съставляващ имот № 
113003,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността Кумтарла" 

2233 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,950   дка, съставляващ имот № 
113004,  четвърта категория 

землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2234 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,962  дка, съставляващ имот № 
113006,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността  "Кумтарла" 

2235 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,959  дка, съставляващ имот № 
113007,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2236 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  2,958   дка, съставляващ имот № 
113008,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2237 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,960   дка, съставляващ имот № 
113009,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, ОБщина Раковски, местността "Кумтарла" 

2238 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000  дка, съставляващ имот № 
113010,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2239 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000   дка, съставляващ имот № 
113011,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2240 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000  дка, съставляващ имот № 
113014,  четвърта категория 

Землището на  с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2241 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,408  дка, съставляващ имот № 
113015,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2242 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от3,000  дка, съставляващ имот № 
113017,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2243 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  1,100  дка, съставляващ имот № 
027061,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Търна гьол" 



2244 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от1,948  дка, съставляващ имот № 
031020,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Батаклъка" 

2246 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от1,185   дка, съставляващ имот № 
032057, четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2247 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 24,663   дка, съставляващ имот № 
032060, четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2248 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 5,598   дка, съставляващ имот № 
032061, четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2249 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 4,898  дка, съставляващ имот № 
033002, четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Кумтарла" 

2250 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,167  дка, съставляващ имот № 
033017,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността " Кумтарла" 

2251 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,988  дка, съставляващ имот № 
034022,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността"Пъкъла" 

2252 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 4,300  дка, съставляващ имот № 
034025,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Пъкъла" 

2253 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,800   дка, съставляващ имот № 
038006,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Сюлейманката" 

2255 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  1,001   дка, съставляващ имот № 
040044,  четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Исилика" 

2256 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,394   дка, съставляващ имот № 
043085, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Стария двор" 

2257 
02.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  2,357  дка, съставляващ имот № 
054001, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, местността "Карач кория" 

2258 
03.07.2009 

 

Поземлен имот № 2564, за който е образуван УПИ ІІ-2564,кв.145, 
състоящ се от 576 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево, УПИ ІІ-2564, кв.145, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. на 
Кмета на Община Раковски 

2259 
03.07.2009 

 

Поземлен имот № 2635, за който е образуван УПИ ІХ-2635,кв.142, 
състоящ се от 604 кв.м., отреден за  "Жилищно строителство" 

гр.Раковски,кв.Ген.Николаево, УПИ ІХ-2635, кв.142, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 
на Кмета на Община Раковски 

2177 
14.04.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 29,309 дка, съставляващ имот № 
014026, пета категория 

Землището на с.Белозем, Община Раковски, местността "Дойнов гьол" 

2346 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Ливада", състоящ се от 3,957 дка, съставляващ имот № 
000033, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Боляринска гора" 



2347 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Из.нива-жп.кан., състоящ се от 0,571 дка, съставляващ 
имот № 000315, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Чирпан бунар" 

2348 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Из.нива-жп.кан., състоящ се от 2,249 дка, съставляващ 
имот № 000321, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община  Раковски, местността "Боляринска гора" 

2349 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Из.нива-жп.кан., състоящ се от 2,802 дка, съставляващ 
имот № 000340, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Индека" 

2350 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Из.нива-жп.кан., състоящ се от 0,371 дка, съставляващ 
имот № 000373, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Боляринска гора" 

2351 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Из.нива-жп.кан.", състоящ се от 0,078 дка, съставляващ 
имот № 000380 , четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Боляринска гора" 

2352 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива., състоящ се от 7,000 дка, съставляващ имот № 
001004, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Митова могила" 

2353 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,003 дка, съставляващ имот № 
001010, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски , местността "Митова могила" 

2354 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 6,982 дка, съставляващ имот № 
001090, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Митова могила" 

2355 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 41,590 дка, съставляващ имот № 
004063, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Текен дере" 

2356 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,613 дка, съставляващ имот № 
005097, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Тюселийски път" 

2357 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 16,064  дка, съставляващ имот № 
006068, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Кулак тарла" 

2358 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
006101, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Чирпан бунар" 

2359 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,400 дка, съставляващ имот № 
006108, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Карамечал" 

2360 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 0,831 дка, съставляващ имот № 
006110, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Карамечал" 

2361 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 28,380 дка, съставляващ имот № 
007010, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Крушака" 

2362 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 10,004 дка, съставляващ имот № 
007019 , четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Крушака" 



2363 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 0,931 дка, съставляващ имот № 
007045, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Крушака" 

2364 
08.07.2009 

 

Ид.част от Поземлен имот "Нива", състоящ се от  0,407 дка, 
съставляващ имот № 007055, четвърта категория.Целият е 0,715 дка. 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Крушака" 

2365 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 20,455  дка, съставляващ имот № 
007060, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Крушака" 

2366 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 4,399 дка, съставляващ имот № 
009037, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Кашка" 

2367 
08.07.2009 

 

Ид.част от поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,800 дка, съставляващ 
имот № 009047, четвърта категория.Целият е 2,298 дка. 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Кашка" 

2368 
23.07.2009 

 

Ид.част от поземлен имот "Изоставена Нива", състоящ се от  0,276 дка, 
съставляващ имот № 012071 четвърта категорияЦелият от 1,294 дка. 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Патарника" 

2369 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Изоставена Нива", състоящ се от 0,751 дка, 
съставляващ имот № 012072, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Патарника" 

2370 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 0,954 дка, съставляващ имот № 
013086, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Индека" 

2371 
08.07.2009 

 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,148 дка, съставляващ имот № 
013087, четвърта категория 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Индека" 

2372 
08.07.2009 

 

Поземлен имот  № 2235, състоящ се от 34 027 кв.м., за който е 
образуван  УПИ І-2235,кв.630 , състоящ се от  31477 кв.м., отреден за 
"Спортни дейности" 

гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област , УПИ І-2235, кв.630, одобрен с реш.№ 
88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

2376 
20.07.2009 

Поземлен имот  № 1536, за който е образуван парцел VІ-1536 
,кв.36,състоящ се от  267 м2,отреден за "жилищно строителство" 

гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."М.Добромиров" , УПИ VІ-1536, кв.36, одобрен с решение № 
88/06.07.2004 год. на заседание на ОбС Раковски 

2377 
20.07.2009 

Ид.част от поземлен имот № 1539, за който е образуван УПИ ХХІV-1539, 
кв.36, състояща се от 133 кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство".Целият имот  се състои то 286 кв.м. 

гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."М.Добромиров" , УПИ ХХІV-1539, кв.36, одобрен с решение № 
88/06.07.2004 год. на заседание на ОбС Раковски 

2380 
10.09.2009 

Поземлен имот № 657, за който е образуван  УПИ  ХХ-657, кв.42, 
състоящ се се от  420 кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област, УПИ ХХ-657, кв.42, одобрен  със заповед № АБ-
18/1991 год. 

2381 
05.10.2009 

Поземлен имот "Мочурище", състоящ се от 14,004 дка, съставляващ 
имот № 006100 

Землището на с.Болярино, Община Раковски, местността "Чирпан бунар" 

2382 
12.10.2009 

Поземлен имот "Мочурище", състоящ се от 2,427 дка, съставляващ 
имот № 753304, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Банча" 

2383 
12.10.2009 

Поземлен имот "Др.сел.ст.тер.",  състоящ се от  6,939  дка, съставляващ 
имот № 753301, четвърта категория 

Землището  на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, местността"Банча" 

2736 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 7,000 дка, съставляващ имот № 
001035, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Балтълъка" 

2737 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  3,006 дка, съставляващ имот № 
001056, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Балтълъка" 

2738 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  0,856 дка, съставляващ имот № 
001057, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Балтълъка"" 



2739 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,411 дка, съставляващ имот № 
002004, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Балтълъка" 

2740 
16.12.2009 

Поземлен имот "Изоставена нива", състоящ се от 12,025  дка, 
съставляващ имот № 003003, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Кърньова кория" 

2741 
16.12.2009 

Поземлен имот "Изоставена нива", състоящ се от 6,822  дка, 
съставляващ имот № 003005, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Кърньова кория"" 

2742 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 21,220  дка, съставляващ имот № 
003006, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Белнере" 

2743 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 7,601  дка, съставляващ имот № 
004047, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Балтълъка" 

2744 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 15,001 дка, съставляващ имот № 
012016, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Белнере" 

2745 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 0,726  дка, съставляващ имот № 
015001, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Белнере" 

2746 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 7, 849 дка, съставляващ имот № 
015007, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Белнере" 

2747 
16.12.2009 

Поземлен имот "Врем.неизп.нива", състоящ се от  17,767 дка, 
съставляващ имот № 016016, шеста категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Кърньова кория" 

2748 
16.12.2009 

Поземлен имот "Врем.неизп.нива", състоящ се от 0,646 дка, 
съставляващ имот № 017008, шеста категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Белнере" 

2749 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  6,999  дка, съставляващ имот № 
019004, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Белнере" 

2750 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  2,174 дка, съставляващ имот № 
021023, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Стари лозя" 

2751 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 0,260 дка, съставляващ имот № 
024027,  четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Билюците" 

2752 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,047  дка, съставляващ имот № 
025020, шеста категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Герсевото" 

2753 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,178 дка, съставляващ имот № 
025033, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Герсевото" 

2754 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  3,002 дка, съставляващ имот № 
030132, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Тепикова кория" 

2755 
16.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от  1,966 дка, съставляващ имот 
№ 076196, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Нова боклоджа" 

2756 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,975  дка, съставляващ имот № 
032014, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Тепикова кория" 

2757 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 0,403 дка, съставляващ имот № 
033020, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Гиевия сай" 

2758 
16.12.2009 

Поземлен имот "Овощна градина", състоящ се от 0,823 дка, 
съставляващ имот № 046104, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Казаните" 

2759 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  1,320  дка, съставляващ имот № 
052032, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Градулска басчия" 

2760 
16.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 0,993  дка, съставляващ имот № 
053033, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Станчева могила" 

2761 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 0,500 дка, съставляващ имот № 
053035,  четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Станчева могила" 

2762 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,103  дка, съставляващ имот № 
063053, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Бошнашки гьол" 



2763 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 12,304 дка, съставляващ имот № 
063104, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Бошнашки гьол" 

2764 
17.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от 1,226  дка, съставляващ имот 
№ 075099 пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Стара боклоджа" 

2765 
17.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от  5,001 дка, съставляващ имот 
№ 076072, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Нова боклоджа" 

2766 
17.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от  0,914 дка, съставляващ имот 
№ 076197, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Нова Боклоджа" 

2767 
16.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от 0,833 дка, съставляващ имот 
№ 076199, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Нова боклоджа" 

2768 
17.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от  0,693 дка, съставляващ имот 
№076200 , четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Нова боклоджа" 

2769 
17.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от  0,961 дка, съставляващ имот 
№ 076201, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Нова боклоджа" 

2770 
17.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от 0,927 дка, съставляващ имот 
№ 076400, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Нова боклоджа" 

2772 
17.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от  1,658 дка, съставляващ имот 
№ 078147, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Борнабови дървета" 

2773 
17.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от  1,398 дка, съставляващ имот 
№078148 , четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Борнабови дървета" 

2774 
17.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от 0,906 дка, съставляващ имот 
№ 078149, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Борнабови дървета" 

2775 
17.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от  1,709 дка, съставляващ имот 
№078150 , четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Борнабови дървета" 

2776 
17.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от 1,719  дка, съставляващ имот 
№ 078152, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Борнабови дървета" 

2777 
17.12.2009 

Поземлен имот "Оризище", състоящ се от  1,571 дка, съставляващ имот 
№ 078153, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Борнабови дървета" 

2778 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  5,002 дка, съставляващ имот 
№241057 , четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Златна бахча" 

2779 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,049 дка, съставляващ имот № 
246016, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Кору дере" 

2780 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 11,331 дка, съставляващ имот № 
361082, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Гиевия сай" 

2781 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  0,882 дка, съставляващ имот № 
436010, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Парчевич, Пловдивска област, местността "До мелницата" 

2782 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  5,697 дка, съставляващ имот № 
441021, шестта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Парчевич, Пловдивска област, местността "Комбинатското" 

2783 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,507 дка, съставляващ имот № 
445002, шеста категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Парчевич,  Пловдивска област, местността "Ветров Вас" 
2784 

17.12.2009 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 8,195  дка, съставляващ имот № 
445004, пета категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Парчевич, Пловдивска област, местността "Ветров вас" 
2785 

17.12.2009 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,888 дка, съставляващ имот № 
700288, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Гръстята" 

2786 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 0,984 дка, съставляващ имот № 
704859, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Чавдар могила" 

2787 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  4,548 дка, съставляващ имот № 
722100, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Големи брести" 



2788 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 16,440 дка, съставляващ имот № 
723182,  четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Герена" 

2789 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  3,018 дка, съставляващ имот № 
724019,  четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Бранджик" 
2790 

17.12.2009 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от  2,980 дка, съставляващ имот № 
724081, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Дълбок път" 
2791 

17.12.2009 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,943 дка, съставляващ имот № 
724082, шеста категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Дълбок път" 
2792 

17.12.2009 
Поземлен имот "Нива", състоящ се от  3,231 дка, съставляващ имот № 
725083, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "До свинарника" 

2793 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,264  дка, съставляващ имот № 
726209, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Гръстята" 

2794 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  5,993  дка, съставляващ имот № 
727034, четвърта категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Джуганова могила" 

2795 
17.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  2,994  дка, съставляващ имот № 
756111, шеста категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Бруклийка" 

2796 
17.12.2009 

Поземлен имот "Врем.неизп.нива", състоящ се от 8,697 дка, 
съставляващ имот № 000371, шеста категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Герсевото" 

2797 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,330 дка, съставляващ имот № 
186001, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2798 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,998 дка, съставляващ имот № 
186002 , пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2799 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,003 дка, съставляващ имот № 
186003, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2800 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186004 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2801 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186005 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2802 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186006 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2803 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186007 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2804 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186008 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2805 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,999  дка, съставляващ имот № 
186009 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2806 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186010 , пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2807 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,001 дка, съставляващ имот № 
186011 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2808 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,999  дка, съставляващ имот № 
186012 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2809 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000  дка, съставляващ имот № 
186013 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2810 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,001 дка, съставляващ имот № 
186014 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2811 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186015, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 



2812 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186016 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2813 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,999 дка, съставляващ имот № 
186017 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2814 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186018, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2815 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,001 дка, съставляващ имот № 
186019 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2816 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,001 дка, съставляващ имот № 
186020, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2817 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,999  дка, съставляващ имот № 
186021, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2818 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186022 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2819 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186023 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2820 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186024, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2821 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186025, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2822 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186026 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2823 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186027, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2824 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186028 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2825 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,001 дка, съставляващ имот № 
186029, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2826 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,001дка, съставляващ имот № 
186030 , пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2827 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186031, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2828 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,001 дка, съставляващ имот № 
186032, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2829 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186033, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2830 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,001 дка, съставляващ имот № 
186035 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2831 
18.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186036, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2832 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186037 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2833 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,001 дка, съставляващ имот № 
186038,  пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2834 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186039, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2835 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,001 дка, съставляващ имот № 
186040 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 



2836 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186041, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2837 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,001 дка, съставляващ имот № 
186042, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2838 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186043 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2839 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,414  дка, съставляващ имот № 
186044 пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2840 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,991 дка, съставляващ имот № 
186045, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2841 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,008  дка, съставляващ имот № 
186046, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2842 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186047, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2843 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186048 ,пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2844 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186049, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2845 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000  дка, съставляващ имот № 
186050 , пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2846 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000  дка, съставляващ имот № 
186051, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2847 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186052, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2848 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186053 , пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2849 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,999 дка, съставляващ имот № 
186054, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2850 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 4,579  дка, съставляващ имот № 
186055, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2851 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 ,дка, съставляващ имот № 
186056, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2852 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000  дка, съставляващ имот № 
186057,  пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2853 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  2,999 дка, съставляващ имот № 
186058,  пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2854 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186059, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2855 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,000 дка, съставляващ имот № 
186060, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2856 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 2,995 дка, съставляващ имот № 
186061, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2857 
21.12.2009 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,003 дка, съставляващ имот № 
186062, пета категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

2861 
21.12.2009 

Сграда-бивш тото пункт  на 1/един/ етаж, масивна  с площ от 
30/тридесет/ кв.м.,  1969 год. 

с.Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, ул."Родопи",  пред  УПИ ІV-361, кв.51, между 
осови точки № 124-151-152 



2863 
06.01.2010 

Поземлен имот  № 323, за който е образуван  УПИ ІХ-323, кв.13, 
състоящ се от 5 580 кв.м. 
Сграда-Бивше училище на 2/два/  етажа, полумасивна- 
400/четиристотин/ кв.м., 1929 г. 
Сграда- физкултурен салон на 1/един/ етаж, масивна- 254/двеста 
петдесет и четири/кв.м.,1972 г. 
Сграда-бивш детски дом на 1/един/ етаж, полумасивна - 240/двеста и 
четиридесет/кв.м., 1929 г. 
Сграда-склад на 1/един/ етаж, метална-70/седемдесет/ кв.м., 1972 г. 
Сграда-външни тоалетни- 1/един/ етаж-15/петнадесет/ кв.м., 1929 г. 

с.Момино, Община Раковски, Пловдивска област , УПИ ІХ-323, кв.13 

2865 
06.01.2010 

Поземлен имот  № 2642, за който е образуван  УПИ ХVІ-2642, кв.142, 
състоящ се от  872  кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

гр.Раковски , кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, УПИ ХVІ-2642, кв.142 по плана на гр.Раковски, 
одобрен със заповед №  АБ-54/17.07.2008 год. на Кмета на Общината 

2866 
06.01.2010 

Поземлен имот  № 2634, за който е образуван  УПИ VІІІ-2634, кв.142, 
състоящ се от  656  кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

гр.Раковски , кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, УПИ VІІІ-2634 кв.142 по плана на гр.Раковски, 
одобрен със заповед №  АБ-54/17.07.2008 год. на Кмета на Общината 

2867 
06.01.2010 

Поземлен имот  № 2202, за който е образуван  УПИ ІХ- 2202, кв.152, 
състоящ се от  371 кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

гр.Раковски , кв.Секирово, Пловдивска област, УПИ ІХ-2202, кв.152 по плана на гр.Раковски, 
одобрен със заповед №  АБ-77/16.10.2008 год. на Кмета на Общината 

2868 
06.01.2010 

Поземлен имот  № 2659, за който е образуван  УПИ VІІ-2659, кв.144, 
състоящ се от  440  кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

гр.Раковски , кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, УПИ VІІ-2659, кв.144 по плана на гр.Раковски, 
одобрен със заповед №  АБ-54/17.07.2008 год. на Кмета на Общината 

2885 
03.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХХІІ (тридесет и втори)-2475 
(две,четири,седем,пет) в кв.126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 
644 (шестотин четиридесет и четири) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХХХІІ-2475,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2886 
03.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХХ (тридесети)-2476 
(две,четири,седем,шест) в кв.126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 
887 (осемстотин осемдесет и седем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХХХ-2476,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2887 
03.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот V (пети)-2477 (две,четири,седем,седем) в 
кв.126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 449 (четиристотин 
четирдесет и девет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ V-2477,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2890 
03.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХІХ (двадесет и девети)-2480 
(две,четири,осем,нула) в кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 
353 (триста петдесет и три) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХХІХ-2480,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2891 
03.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХХІV (тридесет и четвърти)-2481 
(две,четири,осем,едно) в кв.126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 
390 (триста и деветдесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХХХІV-2481,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2892 
03.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХХV (тридесет и пети)-2482 
(две,четири,осем,две) в кв.126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 
530 (петстотин и тридесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХХХV-2482,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2893 
03.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХХVІ (тридесет и шести)-2483(две хиляди 
четиристотин осемдесет и трети) в кв.126(сто двадесет и шести), 
състоящ се от 574 (петстотин седемдесет и четири) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХХХVІ-2483,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2894 
03.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХХVІІ (тридесет и седми)-2484 
(две,четири,осем,четири) в кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се 
от 756 (седемстотин петдесет и шест) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХХХVІІ-2484,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 



2895 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХLІV (шестдесет и четвърти)-2485 
(две,четири,осем,пет) в кв.126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 
640 (щестотин и четиридесети) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХLІV-2485,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2896 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХLV (шестдесет и пети)-2486 
(две,четири,осем,шест) в кв.126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 
607 (шестотин и седем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХLV-2486,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2897 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХLVІ (шестдесет и шести)-2487 (две, 
четири,осем,седем) в кв. 126(сто двадесет и шести), състоящ се от 395 
(триста деветдесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХLVІ-2487,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2898 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХLVІІ (шестдесет и седме)-2488 (две, 
четири,осем,осем) в кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 474 
(четиристотин седемдесет и четири) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХLVІІ -2488,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2899 
04.02.2010 

УУрегулиран  поземлен имот LІІІ (петдесет и трети)-2489 (две, 
четири,осем,девет) в кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 468 
(четиристотин шестдесет и осем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ LІІІ-2489,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2900 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХLVІІІ (шестдесет и осми)-2490 (две, 
четири,девет,нула) в кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 466 
(четиристотин шестдесет и шест) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ  ХLVІІІ-2490,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2901 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХLІХ (шестдесет и девети)-2491 (две, 
четири,девет,едно) в кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 437 
(четиристотин тридесет и седем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХLІХ-2491,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2902 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот LІІ (петдесет и втори)-2492 (две, 
четири,девет,две) в кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 510 
(петстотин и десет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ LІІ-2492,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2903 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХLІІ (шестдесет и втори)-2496 (две, 
четири,девет,шест) в кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 481 
(четиристотин осемдесет и едно) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХLІІ-2496,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2904 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХLІІІ (шестдесет и трети)-2497 (две, 
четири,девет,седем) в кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 511 
(петстотин и единадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХLІІІ-2497 

2905 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХХVІІІ (тридесет и осми)-2498 (две, 
четири,девет,осем) в кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 481 
(четиристотин осемдесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.123, УПИ ХХХVІІІ-2498,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2906 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот LV (петдесет и пети)-2499 (две, 
четири,девет,девет) в кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 91 
(деветдесет и един) кв.м., отреден за "Трафопост" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ LV-2499,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2907 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХХІХ (тридесет и девети)-2500 (две, 
пет,нула,нула) в кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 607 
(шестстотин и седем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХХХІХ-2500,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2908 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХL (шестдесети)-2501 (две, пет,нула,едно) в 
кв. 126 (сто двадесет и шести), състоящ се от 648 (шестстотин 
четиридесет и осем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.126, УПИ ХL-2501,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 



2909 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІІ (втори)-2502 (две, пет,нула,две) в кв. 141 
(сто четиридесет и първи), състоящ се от 350 (триста и петдесет) кв.м., 
отреден за "Трафопост" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.141, УПИ ІІ-2502,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2910 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот І (първи)-2503 (две, пет,нула,три) в кв. 141 
(сто четиридесет и първи), състоящ се от 156 (сто петдесет и шест) 
кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.141, УПИ І-2503,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2911 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІІІ (трети)-2504 (две, пет,нула,четири) в кв. 
141 (сто четиридесет и първи), състоящ се от 313 (триста и тринадесет) 
кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.141, УПИ ІІІ-2504,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2912 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІV (четвърти)-2505 (две, пет,нула,пет) в кв. 
141 (сто четиридесет и първи), състоящ се от 244 (двеста четиридесет и 
четири) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.141, УПИ ІV-2505,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2913 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот V (пети)-2506 (две, пет,нула,шест) в кв. 141 
(сто четиридесет и първи), състоящ се от 2316 (две хиляди триста и 
шестнадесет) кв.м., отреден за "Зеленина" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.141, УПИ V-2506,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2914 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот І (първи)-2507 (две, пет,нула,седем) в кв. 
139 (сто тридесет и девети), състоящ се от 777 (семемстотин 
седемдесет и седем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139, УПИ І-2507,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2915 
04.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІІ (втори)-2508 (две, пет,нула,осем) в кв. 139 
(сто тридесет и девети), състоящ се от 397 (триста деветдесет и седем) 
кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139, УПИ ІІ-2508,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2916 
05.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІІІ (трети)-2509 (две, пет,нула,девет) в кв. 
139 (сто тридесет и девети), състоящ се от 662 (шестстотин шестдесет 
и два) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139, УПИ ІІІ-2509,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2917 
05.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІV (четвърти)-2510 (две, пет,едно,нула) в кв. 
139 (сто тридесет и девети), състоящ се от 492 (четиристотин 
деветдесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139, УПИ ІV-2510,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2918 
05.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот V (пети)-2511 (две, пет,едно,едно) в кв. 139 
(сто тридесет и девети), състоящ се от 598 (петстотин деветдесет и 
осем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139, УПИ V-2511,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2919 
05.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІ (шести)-2512 (две, пет,едно,две) в кв. 139 
(сто тридесет и девети), състоящ се от 452 (четиристотин петдесети 
два) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139, УПИ VІ-2512,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2920 
05.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІІІ (тринадесети)-2513 (две, пет,едно,три) в 
кв. 139 (сто тридесет и девети), състоящ се от 720 (седемстотин и 
двадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139, УПИ ХІІІ-2513,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2921 
05.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІІ (седми)-2514 (две, пет,едно,четири) в кв. 
139 (сто тридесет и девети), състоящ се от 285 (двеста осемдесет и пет) 
кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139, УПИ VІІ-2514,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2922 
05.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІІІ (осми)-2515 (две, пет,едно,пет) в кв. 139 
(сто тридесет и девети), състоящ се от 327 (триста двадесети седем) 
кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139, УПИ VІІІ-2515,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2923 
05.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІІ (дванадесети)-2516 (две, пет,едно,шест) 
в кв. 139 (сто тридесет и девети), състоящ се от 585 (петстотин 
осемдесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139, УПИ ХІІ-2516,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2924 
05.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІХ (девети)-2517 (две, пет,едно,седем) в кв. 
139 (сто тридесет и девети), състоящ се от 434 (четиристотин тридесет 
и четири) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139, УПИ ІХ-2517,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 



2925 
05.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот Х (десети)-2518 (две, пет,едно,осем) в кв. 
139 (сто тридесет и девети), състоящ се от 585 (петстотин осемдесет и 
пет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139, УПИ Х-2518,   
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2926 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІ (единадесети-2519(две,пет,едно,девет) в 
кв. 139(сто тридесет и девети), състоящ се от 387(триста осемдесет и 
седем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.139 УПИ ХІ-2519,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2927 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот І(първи)-2520(две,пет,две,нула) в кв. 
140(сто и четиридесети), състоящ се от 419(четиристотин и 
деветнадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.140, УПИ І-2520,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2928 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІІ(втори)-2521(две,пет,две,едно) в кв. 
140(сто и четиридесети), състоящ се от 389 (триста осемдесет и девет) 
кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.140 УПИ ІІ-2521,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2929 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІІІ (трети)-2522(две,пет,две,две) в кв.140 
(сто и четиридесети), състоящ се от 326 (триста двадесет и шест) кв.м., 
отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.140, УПИ ІІІ-2522,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2930 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІІ(дванадесети)-2523(две,пет,две,три) в 
кв. 140(сто и четиридесети), състоящ се от 435(четиристотин тридесет и 
пет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.140 УПИ ХІІ-2523,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2931 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІ (единадесети)-2524(две,пет,две,четири) 
в кв.140(сто и четиридесети), състоящ се от 285(двеста осемдесет и 
пети) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.140, УПИ ХІ-2524,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2932 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІV(четвърти)-2525(две,пет,две,пет) в кв.140 
(сто и четиридесети), състоящ се от 263(двеста шестдесет и три) кв.м., 
отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.140, УПИ ІV-2525,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2933 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  V(пети)-2526(две,пет,две,шест) в кв.140 
(сто и четиридесети), състоящ се от 323 (триста двадесет и три) кв.м., 
отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.140, УПИ V-2526,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2934 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот Х (десети)-2527(две,пет,две,седем) в кв. 
140(сто и четиридесети), състоящ се от 332(триста тридесет и два) 
кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.140, УПИ Х-2527,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2935 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІХ(девети)-2528(две,пет,две,осем) в кв.140 
(сто и четиридесети), състоящ се от 383 (триста осемдесет и три) кв.м., 
отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.140, УПИ ІХ-2528  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2936 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  VІ(шести)-2529(две,пет,две,девет) в кв.140 
(сто и четиридесети), състоящ се от 394(триста деветдесет и четири) 
кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.140, УПИ VІ-2529,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2937 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  VІІ (седми)-2530(две,пет,три,нула) в кв. 140 
(сто и четиридесети), състоящ се от 446 (четиристотин  четиридесет и 
шест лева) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.140, УПИ VІІ-2530,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2938 
08.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  VІІІ(осми)-2531(две,пет,три,едно) в кв.140 
(сто и четиридесети), състоящ се от 415(четиристотин и петнадесет) 
кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.140, УПИ VІІІ-2531,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2945 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХ(двадесети)-2538(две хиляди петстотин 
тридесет и осми) в кв.123 (сто двадесет и трети), състоящ се от 
471(четиристотин седемдесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ ХХ-
2538  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2946 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІ(единадесети)-861(осемстотин шестдесет 
и едно) в кв.33 (тридесет и трети), състоящ се от 628 (шестотин 
двадесет и осем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, ул."Завет", кв.33, УПИ ХІ-861,  
одобрен с реш.№ 88/06.07.2004  год. на ОбС Раковски 



2947 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХVІІІ(двадесет и осми)-2541(две хиляди 
петстотин четиридесет и първи) в кв.123 (сто двадесет и трети), 
състоящ се от  399(триста деветдесет и девет) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ 
ХХVІІІ-2541, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2948 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІV (четиринадесети-860(осемстотин и 
шестдесет) в кв.33 (тридесет и трети), състоящ се от 327 (триста 
двадесет и седем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово,ул."Завет", УПИ ХІV-860, кв.33, 
одобрен с решение № 88/06.07.2004 год. на ОбС Раковски 

2949 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХV(двадесет и пети)-2543(две хиляди 
петстотин четиридесет и трети) в кв.123 (сто двадесет и трети), състоящ 
се от 470 (четиристотин и седемдесет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ 
ХХV-2543, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2950 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХVІ (двадесет и шести) -2544(две хиляди 
петстотин четиридесет и четвърти) в кв.123 (сто двадесет и трети), 
състоящ се от 487(четиристотин осемдесет и седем) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ 
ХХVІ-2544,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2951 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХVІІ(двадесет и седми)-2545(две хиляди 
петстотин четиридесет и пети) в кв.123 (сто двадесет и трети), състоящ 
се от 523 (петстотин двадесет и три) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ 
ХVІІ-2545  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2954 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХХІ(тридесет и първи)-2548(две хиляди 
петстотин четиридесет и осми) в кв.123 (сто двадесет и трети), състоящ 
се от 582(петстотин осемдесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ 
ХХХІ-2548, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2957 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХV(петнадесети)-2551(две хиляди 
петстотин петдесет и първи) в кв.123 (сто двадесет и трети), състоящ се 
от 679 (шестотин седемдесет и девет кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ ХV-
2551,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2959 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХVІ(шестнадесети)-2554(две хиляди 
петстотин петдесет и четвърти) в кв.123 (сто двадесет и трети), състоящ 
се от 658 (шестотин  петдесет и осем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ ХVІ-
2554,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2962 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІ(шести)-2557(две хиляди петстотин 
петдесет и седми) в кв.123 (сто двадесет и трети), състоящ се от 612 
(шестотин и дванадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ VІ-
2557,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2963 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  V(пети)-2558(две хиляди петстотин 
петдесет и осми) в кв.123 (сто двадесет и трети), състоящ се от 352 
(триста петдесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ V-
2558,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2964 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІІ(втори)-2559(две хиляди петстотин 
петдесет и девети) в кв.123 (сто двадесет и трети), състоящ се от 490 
(четиристотин и деветдесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ ІІ-
2559,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2966 
09.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІV(четвърти)-2561(две хиляди петстотин 
шестдесет и първи) в кв.123 (сто двадесет и трети), състоящ се от 681 
(шестотин осемдесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ ІV-
2561,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2969 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХІІІ (двадесет и трети)-155(сто петдесет и 
пети) в кв.12 (дванадесети), състоящ се от 743 (седемстотин 
четиридесет и три) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Парчевич, кв.12, УПИ ХХІІІ-155, одобрен с 
решение № 88/06.07.2004 год. на ОбС Раковски 

2970 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХІІ (двадесет и втори)-155(сто петдесет и 
пети) в кв.12 (дванадесети), състоящ се от 1200  (хиляда и двеста) кв.м., 
отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Парчевич, кв.12, УПИ ХХІІ-155,  одобрен с 
решение № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 



2971 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХІ (двадесет и първи)-155 (сто петдесет и 
пети) в кв.12 (дванадесети), състоящ се от 791  (седемстотин 
деветдесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Парчевич, кв.12, УПИ ХХІ-155,  одобрен с 
решение №  88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

2972 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  Х (десети)-155 (сто петдесет и пети) в кв.12 
(дванадесети), състоящ се от 609  (шестотин и девет) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Парчевич, кв.12, УПИ Х-155,  одобрен с 
решение №  88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

2973 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХІV (двадесет и четвърти)-155 (сто 
петдесет и пети) в кв.12 (дванадесети), състоящ се от 921  (деветстотин 
двадесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Парчевич, кв.12, УПИ ХХІV-155,  одобрен с 
решение №  88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

2975 
10.02.2010 

Поземлен имот  № 2( втори) в кв.8 (осми), състоящ се от 762 
(седемстотин шестдесет и два) кв.м., за който е образуван  УПИ 
ІІ(втори)-2, 521(втори, петстотин двадесет и първи) с площ 1170(хиляда 
сто и седемдесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Опълченска" № 3, кв.8, 
ПИ № 2,  одобрен с решение № 88/06.07.2004 год.  на ОбС Раковски 

2976 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  VІІІ(осми)-2572(две хиляди петстотин 
седемдесет и втори) в кв.145 (сто четиридесет и пети), състоящ се от 
521 (петстотин двадесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.123, УПИ VІІІ-
2572,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2977 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІХ(девети)-2573(две хиляди петстотин 
седемдесет и трети) в кв.145 (сто  четиридесет и пети), състоящ се от 
460 (четиристотин  и  шестдесет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.145, УПИ ІХ-
2573, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2978 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  Х(десети)-2574(две хиляди петстотин 
седемдесет и четвърти) в кв.145 (сто четиридесет и пети), състоящ се 
от 485 (четиристотин осемдесет и пети) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.145, УПИ Х-
2574,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2979 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІ(единадесети)-2575(две хиляди 
петстотин седемдесет и пети) в кв.145 (сто четиридесет и пети), 
състоящ се от 422 (четиристотин двадесет и два) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.145, УПИ ХІ-2575,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2980 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІV(четиринадесети)-2578(две хиляди 
петстотин седемдесет и осми) в кв.145 (сто четиридесет и пети), 
състоящ се от 421 (четиристотин двадесет и един) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.145, УПИ ХІV-
2578, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2981 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХV-(петнадесети)-2579(две хиляди 
петстотин седемдесет и девети) в кв.145 (сто двадесет и трети), 
състоящ се от 369 (триста шестдесет и девет) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.145, УПИ Х-
2579,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2982 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХІХ(двадесет и девети)-2580(две хиляди 
петстотин  и осемдесети) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ се от 
381 (триста осемдесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.125 УПИ 
ХХІХ-2580,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2983 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХVІІІ(двадесет и осми)-2581(две хиляди 
петстотин осемдесет и първи) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ 
се от  446 (четиристотин шестдесет и шест) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.125, УПИ 
ХХVІІІ-2581, одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2987 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХVІІ (двадесет и седми)-2585 (две хиляди 
петстотин осемдесет и пети) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ се 
от  574 (петстотин седемдесет и четири) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.125, УПИ 
ХХVІІ-2585,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 



2989 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХVІ(двадесет и шести)-2587(две хиляди 
петстотин осемдесет и седми) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ 
се от 544 (петстотин четиридесет и четири) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.125, УПИ 
ХХVІ-2587,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2990 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот V(пети)-2588(две хиляди петстотин 
осемдесет и осми) в кв.125 (сто двадесет и  пети), състоящ се от  
462(четиристотин шестдесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.125, УПИ V-2588,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2992 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХVдвадесет и пети-2590 (две хиляди 
петстотин и деветдесети) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ се от 
1066 (хиляда шестдесет и шести) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.125, УПИ 
ХХV-2590,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2997 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІ(единадесети)-2595(две хиляди 
петстотин  деветдесет и пети) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ 
се от 648 (шестотин четиридесет и осем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.125, УПИ ХІ-
2595,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2998 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІІ(дванадесети)-2596(две хиляди 
петстотин  деветдесет и шести) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ 
се от 575 (петстотин седемдесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.125, УПИ ХІІ-
2596,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

2999 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХІV(двадесет и четвърти)-2597(две 
хиляди петстотин деветдесет и седми) в кв.125 (сто двадесет и пети), 
състоящ се от 525 (петстотин  двадесет и пет) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.125, УПИ 
ХХІV-2597,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3000 
10.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІV(четиринадесети)-2598(две хиляди 
петстотин деветдесет и осми) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ се 
от 855 (осемстотин петдесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ивайло", кв.125, УПИ ХІV-
2598,  одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3001 
15.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХV(петнадесети)-2599(две хиляди 
петстотин деветдесет и девети) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ 
се от 497 (четиристотин деветдесет и седем) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.125, УПИ ХV-2599,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3002 
15.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХІІ(двадесет и втори)-2600(две хиляди и 
шестотин) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ се от 496 
(четиристотин деветдесет и шест) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.125, УПИ ХХІІ-2600,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3003 
15.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХІІІ(двадесет и трети)-2601(две хиляди и 
шестотини първи) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ се от 401 
(четиристотин и един) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.125, УПИ ХХІІІ-2601,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3004 
15.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХІ(двадесет и първи)-2602(две хиляди и 
шестотин и втори) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ се от 670 
(шестотин и седемдесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.125, УПИ ХХІ-2602,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3005 
15.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХХ(двадесети)-2603(две хиляди и шестотин 
и трети) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ се от 399 
(тристадеветдесет и девет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.125, УПИ ХХ-2603,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3006 
15.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХVІ(шестнадесети)-2604(две хиляди и 
шестотин и четири) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ се от 554 
(петстотин петдесет и четири) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.125, УПИ ХVІ-2604,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 



3007 
15.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІХ(деветнадесети)-2605(две хиляди и 
шестотин и пети) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ се от 
364(триста шестдесет и четири) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.125, УПИ ХІХ-2605,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3008 
15.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХVІІ(седемнадесети)-2606(две хиляди и 
шестотин и шести) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ се от 509 
(петстотин и девет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.125, УПИ ХVІІ-2606,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3009 
15.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХVІІІ(осемнадесети)-2607(две хиляди и 
шестотин и седми) в кв.125 (сто двадесет и пети), състоящ се от 495 
(четиристотин деветдесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.125, УПИ ХVІІІ-2607,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3022 
15.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІІІ (тринадесети)-2620 (две хиляди 
шестотин и двадесет в кв.124 (сто двадесет и четвърти), състоящ се от 
321 (триста двадесет  и един) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.124, УПИ ХІІІ-2620,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3023 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХVІ (шестнадесети)-2621 (две хиляди 
шестотин  двадесет и първи) в кв.124 (сто двадесет и четвърти), 
състоящ се от 158 (сто петдесет и осем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.124, УПИ ХVІ-2621,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3028 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХІІ (двадесет и втори)-2626 (две хиляди 
шестотин двадесет и шести) в кв.124 (сто двадесет и четвърти), 
състоящ се от 344 (триста четиридесет и четири) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.124, УПИ ХХІІ-2626,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3029 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  І(първи)-2627(две хиляди шестотин 
двадесет и седми) в кв.142 (сто четиридесет и втори), състоящ се от 597 
(петстотин деветдесет и седем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ І-2627,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3030 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІІ(втори)-2628(две хиляди шестотин 
двадесет и осми) в кв.142 (сто четиридесет и втори), състоящ се от 511 
(петстотин и единадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ ІІ-2628,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3031 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІІІ(трети)-2629(две хиляди шестотин 
двадесет и девети) в кв.142 (сто четиридесет и втори), състоящ се от 
588 (петстотин осемдесет и осми) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ ІІІ-2629,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3032 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІV(четвърти)-2630(две хиляди шестотин и 
тридесет) в кв.142 (сто четиридесет и втори), състоящ се от 583 
(петстотин осемдесет и три) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ ІV-2630,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3033 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  V(пети)-2631(две хиляди шестотин 
тридесет и първи) в кв.142 (сто четиридесет и втори), състоящ се от 639 
(шестотин тридесет и девет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ V-2631,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3034 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  VІ(шести)-2632(две хиляди шестотин 
тридесет и втори) в кв.142 (сто четиридесет и втори), състоящ се от 513 
(петстотин и тринадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ VІ-2632,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3035 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  VІІ(седми)-2633(две хиляди шестотин 
тридесет и трети) в кв.142 (сто четиридесет и втори), състоящ се от 920 
(деветстотин и двадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ VІІ-2633,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3036 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  Х(десети)-2636(две хиляди шестотин 
тридесет и шести) в кв.142 (сто четиридесет и втори), състоящ се от 
761(седемстотин шестдесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ Х-2636,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 



3037 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІ(единадесети)-2637(две хиляди шестотин 
тридесет и седми) в кв.142 (сто четиридесет и втори), състоящ се от 845 
(осемстотин четиридесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ ХІ-2637,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3038 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІІ(дванадесети)-2638(две хиляди 
шестотин тридесет и осми) в кв.142 (сто четиридесет и втори), състоящ 
се от 833 (осемстотин тридесет и три) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ ХІІ-2638,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3039 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІІІ(тринадесети)-2639(две хиляди 
шестотин тридесет и девети) в кв.142 (сто четиридесет и втори), 
състоящ се от 738 (седемстотин тридесет и осем) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ ХІІІ-2639,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3040 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІV(четиринадесети)-2640(две хиляди 
шестотин и четиридесети) в кв.142 (сто четиридесет и втори), състоящ 
се от 622 (шестотин двадесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ ХІV-2640,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3041 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХV(петнадесети)-2641(две хиляди 
шестотин четиридесет и първи) в кв.142 (сто четиридесет и втори), 
състоящ се от 610 (шестотин и десет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.142, УПИ ХV-2641,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3042 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  І(първи)-2643(две хиляди шестотин 
четиридесет и трети) в кв.143 (сто четиридесет и трети), състоящ се от 
458 (четиристотин петдесет и осем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.143, УПИ І-2643,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3043 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІІ(втори)-2644(две хиляди шестотин 
четиридесет и четвърти) в кв.143 (сто четиридесет и трети), състоящ се 
от 411 (четиристотин и единадесет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.143, УПИ ІІ-2644,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3044 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІІІ(трети)-2645(две хиляди шестотин 
четиридесет и пети) в кв.143 (сто четиридесет и трети), състоящ се от 
444 (четиристотин четиридесет и четири) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.143, УПИ ІІІ-2645,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3045 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІV(четвърти)-2656(две хиляди шестотин 
петдесет и шести) в кв.144 (сто четиридесет и четвърти), състоящ се от 
541(петстотин четиридесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.144, УПИ ІV-2656,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3046 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  V(пети)-2647(две хиляди шестотин 
четиридесет и седми) в кв.143 (сто четиридесет и трети), състоящ се от 
345 (триста четиридесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.143, УПИ V-2647,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3047 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  VІ(шести)-2648(две хиляди шестотин 
четиридесет и осми) в кв.143 (сто четиридесет и трети), състоящ се от 
516 (петстотин и шестнадесет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.143, УПИ VІ-2648,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3048 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  VІІ(седми)-2649(две хиляди шестотин 
четиридесет и девети) в кв.143 (сто четиридесет и трети), състоящ се от 
547 (петстотин четиридесет и седем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.143, УПИ VІІ-2649,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 



3049 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  VІІІ(осми)-2650(две хиляди шестотин и 
петдесети) в кв.143 (сто четиридесет и трети), състоящ се от 480 
(четиристотин и осемдесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.143, УПИ VІІІ-2650,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3050 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІХ(девети)-2651(две хиляди шестотин 
петдесет и първи) в кв.143 (сто четиридесет и трети), състоящ се от 404 
(четиристотин  и четири) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.143, УПИ ІХ-2651,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3051 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  Х(десети)-2652(две хиляди шестотин 
петдесет и втори) в кв.143 (сто четиридесет и трети), състоящ се от 
1683 (четиристотин петдесет и осем) кв.м., отреден за "Зеленина" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.143, УПИ Х-2652,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3052 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  І(първи)-2653(две хиляди шестотин 
петдесет и трети) в кв.144 (сто четиридесет и четвърти), състоящ се от 
442 (четиристотин четиридесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.144, УПИ І-2653,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3053 
16.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІІ(втори)-2654(две хиляди шестотин 
петдесет и четвърти) в кв.144 (сто четиридесет и четвърти), състоящ се 
от 684 (шестотин осемдесет и четири) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.144, УПИ ІІ-2654,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3055 
17.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІV(четвърти)-2646(две хиляди шестотин 
четиридесет и шести) в кв.143 (сто четиридесет и трети), състоящ се от 
331 (триста тридесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.143, УПИ ІV-2646,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3056 
17.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  V(пети)-2657(две хиляди шестотин 
петдесет и седми) в кв.144 (сто четиридесет и четвърти), състоящ се от 
565 (петстотин шестдесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.144, УПИ V-2657,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3057 
17.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  VІ(шести)-2658(две хиляди шестотин 
петдесет и осми) в кв.144 (сто четиридесет и четвърти), състоящ се от 
672 (шестотин седемдесет и два кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.144, УПИ VІ-2658,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3058 
17.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  VІІІ(осми)-2660(две хиляди шестотин  и 
шестдесети) в кв.144 (сто четиридесет и четвърти), състоящ се от 507 
(петстотин и седем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.144, УПИ VІІІ-2660,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3059 
17.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ІХ(девети)-2661(две хиляди шестотин 
шестдесет и първи) в кв.144 (сто четиридесет и четвърти), състоящ се 
от 565 (петстотин шестдесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.144, УПИ ІХ-2661,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3060 
17.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  Х(десети)-2662(две хиляди шестотин 
шестдесет и втори) в кв.144 (сто четиридесет и четвърти), състоящ се 
от 495 (четиристотин деветдесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.144, УПИ Х-2662,  одобрен 
със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3061 
17.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІ(единадесети)-2663(две хиляди шестотин 
шестдесет и трети) в кв.144 (сто четиридесет и четвърти), състоящ се от 
536 (петстотин тридесет и шест) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.144, УПИ ХІ-2663,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3062 
17.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІІ(дванадесети)-2664(две хиляди 
шестотин шестдесет и четвърти) в кв.144 (сто четиридесет и четвърти), 
състоящ се от 719 (седемстотин и деветнадесети) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.144, УПИ ХІІ-2664,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 



3063 
17.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІІІ(тринадесети)-2665(две хиляди 
шестотин шестдесет и пети) в кв.144 (сто четиридесет и четвърти), 
състоящ се от 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.144, УПИ ХІІІ-2665,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3064 
17.02.2010 

Урегулиран  поземлен имот  ХІV(четиринадесети)-2666(две хиляди 
шестотин шестдесет и шести) в кв.144 (сто четиридесет и четвърти), 
състоящ се от 352 (триста петдесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.144, УПИ ХІV-2666,  
одобрен със заповед № АБ-54/17.07.2008 год. 

3068 
01.03.2010 

Поземлен имот "Др.територия за земеделски нужди", състоящ се от  
4,296(четири декара двеста деветдесет и шест кв.м. ) дка , съставляващ 
имот № 050019(нула,пет,нула,нула,едно,девет), V(пета) категория 

Землището на с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Христев Ретеш-
Мешалъ" 

3069 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот І (първи)-2150 (две хиляди и петдесети) в 
кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 606 (шестотин и шест) кв.м., 
отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ І-2150, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3070 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІІ(втори)-2151 (две хиляди сто  петдесет и 
първи) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от  772 (седемстотин 
седемдесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ІІ-2151, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3071 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІІІ (трети)-2152 (две хиляди  петдесет и 
втори) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 691 (шестотин 
деветдесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ІІІ-2152, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3072 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІV(четвърти)-2153 (две хиляди петдесет и 
трети) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 595(петстотин 
деветдесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ІV-2153, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3073 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот V (пети)-2154 (две хиляди  петдесет и 
четвърти) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 497 (четиристотин 
деветдесет и седем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ V-2154, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3074 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІ (шести)-2155 (две хиляди  петдесет и 
пети) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 389 (триста осемдесет и 
девет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ VІ-2155, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3075 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІІ (седми)-2156 (две хиляди  петдесет и 
шести) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 420 (четиристотин и 
двадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ VІІ-2156, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3076 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІІІ (осми)-2157 (две хиляди  петдесет и 
седми) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 210 (двеста и десет) 
кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ VІІІ-2157, 
ул."Техеран",  одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3077 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІХ (девети)-2158 (две хиляди  петдесет и 
осми) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 240 (двеста и 
четиридесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ІХ-2158, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3078 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот Х (десети)-2159 (две хиляди  петдесет и 
девети) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 267 (двеста шестдесет 
и седем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ Х-2159, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3079 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІ (единадесети)-2160 (две хиляди и 
шестдесети) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 322 (триста 
двадесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ХІ-2160, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3080 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІІ (дванадесети)-2161 (две хиляди  
шестдесет и първи) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 521 
(петстотин двадесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ХІІ-2161, ул."Ереван",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 



3081 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІІІ (тринадесети)-2162 (две хиляди  
шестдесет и втори) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 299 
(двеста деветдесет и девет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ХІІІ-2162, ул."Ереван",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3082 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІV(четиринадесети)-2163 (две хиляди  
шестдесет и трети) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 387 (триста 
осемдесет и седем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ХІV-2163, ул."Ереван",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3083 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХV(петнадесети)-2164 (две хиляди  
шестдесет и четвърти) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 330 
(триста и тридесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ХV-2164, ул."Ереван",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3084 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХVІ(шестнадесети)-2165 (две хиляди  
шестдесет и пети) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 376 (триста 
седемдесет и шест) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ХVІ-2165, ул."Ереван",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3085 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХVІІ(седемнадесети)-2166 (две хиляди  
шестдесет и шести) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 372 
(триста седемдесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ХVІІ-2166, 
ул."Ереван",  одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3086 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХVІІІ(осемнадесети)-2167 (две хиляди  
шестдесет и седми) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от  481 
(четиристотин осемдесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ХVІІІ-2167, 
ул."Ереван", одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3087 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІХ(деветнадесети)-2168 (две хиляди  
шестдесет и осми) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 509 
(петстотин и девет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ХІХ-2168, ул."Ереван",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3088 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХ(двадесети)-2169 (две хиляди  шестдесет 
и девети) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 595 (петстотин 
деветдесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ХХ-2169, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3089 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХІ(двадесет и първи)-2170 (две хиляди и 
седемдесети) в кв.150 (сто и петдесети), състоящ се от 495 
(четиристотин деветдесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ ХХІ-2170, ул."Ереван",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3090 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХVІ (шестнадесети)-2253 (две хиляди 
двеста  петдесет и трети) в кв.156 (сто петдесет и шести ), състоящ се 
от 493 (четиристотин деветдесет и три) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.156, УПИ ХVІ-2253, одобрен със 
заповед № АБ- 

3091 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІІ (втори)-2236 (две хиляди двеста  тридесет 
и)шести  в кв.154 (сто петдесет и четвърти), състоящ се от 520 
(петстотин и двадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.154, УПИ ІІ-2236,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3092 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІІІ (трети)-2238 (две хиляди двеста тридесет 
и осми) в кв.154 (сто петдесет и четвърти), състоящ се от 411 
(четиристотин и единадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.154, УПИ ІІІ-2238,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3093 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот І (първи)-2194 (две хиляди сто деветдесет и 
четвърти ) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от 440 
(четиристотин и четиридесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ І-2194,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3094 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХV (петнадесети)-2252 (две хиляди двеста  
петдесет и втори) в кв.156 (сто  петдесет и шести), състоящ се от 490 
(четиристотин и деветдесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.156, УПИ ХV-2252,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3095 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІІІ (трети)-2197 (две хиляди деветдесет и 
седми) в кв.152 (сто  петдесет и втори), състоящ се от 342 (триста 
четиридесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ІІІ-2197,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 



3096 
02.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІV (четвърти)-2196 (две хиляди сто 
деветдесет и шести) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от 318 
(триста и осемнадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ІV-2196,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3097 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот V (пети)-2198 (две хиляди сто деветдесет и 
осми) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от 511 (петстотин и 
единадесет ) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ V-2198,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3098 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІ (шести)-2199 (две хиляди сто деветдесет 
и девети) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от 497 
(четиристотин деветдесет и седем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ VІ-2199,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3099 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІІ (седми)-2200 (две хиляди и двеста) в 
кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от 401 (четиристотин и един) 
кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ VІІ-2200,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3100 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІІІ (осми)-2201 (две хиляди двеста и първи) 
в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от 343 (триста четиридесет 
и три) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ VІІІ-2201,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3101 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот І (първи)-2224 (две хиляди двеста двадесет 
и четвърти) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
524(петстотин двадесет и четири) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.153, УПИ І-2224,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3102 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот Х (десети)-2203 (две хиляди двеста и трети) 
в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  301(триста и един) кв.м., 
отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ Х-2203,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3103 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІ (единадесети)-2204 (две хиляди двеста и 
четвърти) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  294(двеста 
деветдесет и четири) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХІ-2204,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3104 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІІ (дванадесети)-2205 (две хиляди двеста и 
пети) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  449(четиристотин 
четиридесет и девет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХІІ-2205,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3105 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІІІ (тринадесети)-2206 (две хиляди двеста 
и шести) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  501(петстотин и 
един) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХІІІ-2206,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3106 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІV (четиринадесети)-2207 (две хиляди 
двеста и седми) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
418(четиристотин и осемнадесет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ  ХІV-2207,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3107 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХV (петнадесети)-2223 (две хиляди двеста 
двадесет и трети) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
303(триста и три) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХV-2223,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3108 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХVІ (шестнадесети)-2222 (две хиляди 
двеста двадесет и втори) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
283(двеста осемдесет и три) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХVІ-2222,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3109 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХVІІ (седемнадесети)-2208 (две хиляди 
двеста и осми) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
437(четиристотин тридесет и седем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХVІІ-2208, 
ул."Техеран",  одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 



3110 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХVІІІ (осемнадесети)-2209 (две хиляди 
двеста и девети) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
411(четиристотин и единадесет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХVІІІ-2209,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3111 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІХ (деветнадесети)-2221 (две хиляди 
двеста двадесет и първи) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
309 (триста и девет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХІХ-2221,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3112 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХ (двадесети)-2220 (две хиляди двеста и 
двадесети) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  310(триста и 
десет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХХ-2220,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3113 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХІ (двадесет и първи) -2210 (две хиляди 
двеста и десети) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
377(триста седемдесет и седем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХХІ-2210,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3114 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХІІ (двадесет и втори)-2211 (две хиляди 
двеста и единадесети) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
359 (триста петдесет и девет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХХІІ-2211,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3115 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХІІІ (двадесет и трети)-2212 (две хиляди 
двеста и дванадесети) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
389 (триста осемдесет и девет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХХІІІ-2212,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3116 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХІV (двадесет и четвърти)-2219(две 
хиляди двеста и  деветнадесети) в кв.152 (сто петдесет и втори), 
състоящ се от  311(триста и единадесет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ  ХХІV-2219,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3117 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХV (двадесет и пети)-2218 (две хиляди 
двеста и осемнадесети) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
658(шестотин петдесет и осми) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХХV-2218,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3118 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХІХ (двадесет и девети)-2214 (две хиляди 
двеста и четиринадесети) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
546 (петстотин четиридесет и шест) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХХІХ-2214,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3119 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХХ (тридесети)-2213 (две хиляди двеста и 
тринадесети) в кв.152 (сто петдесет и втори), състоящ се от  
556(петстотин петдесет и шест) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.152, УПИ ХХХ-2213,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3120 
05.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІІ (втори)-2225 (две хиляди двеста двадесет 
и пети в кв.153 (сто петдесет и трети), състоящ се от  750 (седемстотин 
и петдесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ І-2150, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3121 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІІІ (трети)-2226 (две хиляди двеста двадесет 
и шести в кв.153 (сто петдесет и трети), състоящ се от  899 (осемстотин 
деветдесесет и девет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.153, УПИ І-2150, ул."Стряма",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3122 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІV (четвърти)-2229 (две хиляди двеста 
двадесет и девети) в кв.153 (сто петдесет и трети), състоящ се от  539 
(петстотин тридесет и девет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.153, УПИ ІV-2229, ул."стряма",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 



3123 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот V (пети)-2230 (две хиляди двеста и 
тридесети) в кв.153 (сто петдесет и трети), състоящ се от  506 
(петстотин и шест) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.150, УПИ V-2230, ул."Стряма",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3124 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІІ (седми)-2232 (две хиляди двеста 
тридесет и втори) в кв.153 (сто петдесет и трети), състоящ се от  343 
(триста четиридесет и три) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.153, УПИ VІІ-2232, ул."Стряма",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3125 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІІІ (осми)-2233 (две хиляди двеста 
тридесет и трети) в кв.153 (сто петдесет и трети), състоящ се от  378 
(триста седемдесет и осем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.153, УПИ VІІІ-2233, ул."Одрин",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3126 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІХ (девети)-2234 (две хиляди двеста 
тридесет и четвърти) в кв.153 (сто петдесет и трети), състоящ се от  471 
(четиристотин седемдесет и един) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.153, УПИ ІХ-2234, ул."Одрин",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3127 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот Х (десети)-2228 (две хиляди двеста 
двадесет и осми) в кв.153 (сто петдесет и трети), състоящ се от  569 
(петстотин шестдесет и девет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.153, УПИ Х-2228, ул."Одрин",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3128 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІ (единадесети)-2227 (две хиляди двеста 
двадесет и седми) в кв.153 (сто петдесет и трети), състоящ се от  710  
(седемстотин и десет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.153, УПИ ХІ-2227, ул."Одрин",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3129 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІV (четвърти)-2237 (две хиляди двеста 
тридесет и седми) в кв.154 (сто петдесет и четвърти), състоящ се от  
559 (петстотин петдесет и девет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.154, УПИ ІV-2237,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3130 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ІХ (девети)-2241 (две хиляди двеста 
четиридесет и първи) в кв.155 (сто петдесет и пети), състоящ се от  545 
(петстотин четиридесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.155, УПИ ІХ-2241, ул."Техеран",  
одобрен със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3131 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот Х (десети)-2242 (две хиляди двеста 
четиридесет и втори в кв.155 (сто петдесет и пети), състоящ се от  736 
(седемстотин тридесет и шест) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.155, УПИ Х-2242,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3133 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІІ (дванадесети)-2244 (две хиляди двеста 
четиридесет и четвърти) в кв.155 (сто петдесет и пети), състоящ се от  
593 (петстотин деветдесет и три) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.155, УПИ ХІІ-2244,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3134 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІІІ (тринадесети)-2245    (две хиляди 
двеста четиридесет и пети) в кв.155 (сто петдесет и пети), състоящ се 
от  905 (деветстотин и пет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.155, УПИ ХІІІ-2245,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3135 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІV (четиринадесети)-2246 (две хиляди 
двеста четиридесет и шести) в кв.155 (сто петдесет и пети), състоящ се 
от  624 (шестотин двадесет и четири) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.155, УПИ ХІV-2246,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3136 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот Х (десети)-2247 (две хиляди двеста 
четиридесет и седми) в кв.156 (сто петдесет и шести), състоящ се от  
678 (шестотин седемдесет и осми) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.156, УПИ Х-2247,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 



3137 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІ (единадесети)-2248 (две хиляди двеста 
четиридесет и осми) в кв.156 (сто петдесет и шести), състоящ се от  453 
(четиристотин петдесет и три) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.156, УПИ ХІ-2248,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3138 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІІ (дванадесети)-2249 (две хиляди двеста 
четиридесет и девети) в кв.156 (сто петдесет и шести), състоящ се от  
452 (четиристотин петдесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.156, УПИ ХІІ-2249,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3139 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІІІ (тринадесети)-2250 (две хиляди двеста 
и петдесети) в кв.156 (сто петдесет и шести), състоящ се от  452 
(четиристотин петдесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.156, УПИ ХІІІ-2250,  одобрен със 
заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3140 
09.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІV (четиринадесети)-2251 (две хиляди 
двеста петдесет и първи) в кв.156 (сто петдесет и шести), състоящ се от  
422 (четиристотин двадесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Секирово, кв.156, УПИ ХІV-2251,  одобрен 
със заповед № АБ-77/16.10.2008 год. 

3141 
10.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот VІІ (седми)- общински в кв.93 (деветдесет 
трети), състоящ се от 880 (осемстотин и осемдесет) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, с.Белозем, кв.93, УПИ VІІ- общ.,  одобрен със заповед № АБ-
45/20.08.1992 год. 

3144 
24.03.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХХІІ (двадесет и втори)-566(петстотин 
шестдесет и шести) в кв.38(тридесет и осми), състоящ се от  127( сто 
двадесет и седем) кв.м., отреден за "Трафопост" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.38, УПИ ХХІІ-566,  одобрен 
с решение  № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

3148 
13.08.2010 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  3,000 (три декара)  дка , 
съставляващ имот № 165023(едно, шест, пет, нула, две, три),  ІV 
(четвърта) категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Калдаръма" 

3149 
13.08.2010 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  4,080 (четири декара и 
осемдесет кв.м.)  дка , съставляващ имот № 165024(едно, шест, пет, 
нула, две, четири),  ІV (четвърта) категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Калдаръма" 

3150 
24.09.2010 

Поземлен имот "Пречиствателна станция за отпадни води", състоящ се 
от  6,588 (шест декара петстотин петдесет и осем кв.м.)  дка , 
съставляващ имот № 053009(нула, пет, три, нула, нула, девет),  V (пета) 
категория 

Землището на с.Момино, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Плугнината" 

3151 
24.09.2010 

Поземлен имот "Др.селскост.територия", състоящ се от  1,412 (един 
декар четиристотин и дванадесет кв.м)  дка , съставляващ имот № 
000560 (нула, нула, нула, пет, шест, нула),  ІV (четвърта) категория 

Землището на гр. Раковски, кв. Секирово, Пловдивска област, местността "Казаните" 

3152 
24.09.2010 

Поземлен имот "Др.селскост.територия", състоящ се от  0,603 (шестотин 
и три  кв.м)  дка , съставляващ имот № 000565 (нула, нула, нула, пет, 
шест, пет),  ІV (четвърта) категория 

Землището на гр. Раковски, кв. Секирово, Пловдивска област, местността "Казаните" 

3153 
24.09.2010 

Поземлен имот "Др.селскост.територия", състоящ се от  1,048 (един 
декар четиридесет и осем кв.м)  дка , съставляващ имот № 000567 
(нула, нула, нула, пет, шест, седем),  ІV (четвърта) категория 

Землището на гр. Раковски, кв. Секирово, Пловдивска област, местността "Казаните" 

3154 
24.11.2010 

Сграда - нежилищна  с идентификатор № 62075.501.955.4 на 1/един/  
етаж, полумасивна, 38  /тридесет и осем/ кв.м., 1986 год. 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево до кв.62, ПИ № 
62075.501.9553,  одобрен с решение  № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

3158 
25.11.2010 

Поземлен имот "Широколист.гора", състоящ се от  1,594 ( едно цяло 
петстотин деветдесет и четири)  дка , съставляващ имот № 704996 
(седем, нула, четири, девет, девет, шест),  ІV (четвърта) категория 

Землището на гр. Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Чавдар могила" 



3163 
03.12.2010 

Урегулиран  поземлен имот ХІ (единадесети)-308(триста и осми) в 
кв.38(тридесет и осми), състоящ се от  491(четиристотин деветдесет и 
един) кв.м., отреден за "Търговска дейност" 
-Сграда - търговски обект  на 1/един/  етаж, масивна, 54  /петдесет и 
четири/ кв.м., 1964 год. 
--Сграда - склад  на 1/един/  етаж, масивна, 24  /петдесет и четири/ 
кв.м., 1964 год. 

Пловдивска област, Община Раковски, с.Шишманци, кв.38, УПИ ХІ-308,  одобрен със заповед № АБ-
89/26.08.2010 год. 

3167 
07.02.2011 

Поземлен имот "Др.неизп.нива", състоящ се от  21,713(двадесет и едно 
цяло седемстотин и тринадесет)  дка , съставляващ имот № 063007 
(нула,шест,три,нула,нула,седем),  VІ (шеста) категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Каменица" 

3168 
07.02.2011 

Поземлен имот "Др.неизп.нива", състоящ се от  29,759(двадесет и едно 
цяло седемстотин петдесет и девет)  дка , съставляващ имот № 064007 
(нула,шест,четири,нула,нула,седем),  V (пета) категория 

Землището на с.Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Каменица" 

3169 
10.02.2011 

Поземлен имот "Др.пром.терен", състоящ се от  37.956 (тридесет и 
седем цяло деветстотин петдесет и шест) дка, съставляващ имот № 
758002 (седем,пет,осем,нула,нула,две),  ІV (четвърта) категория 

Землищетона гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, област Пловдив, местността "Гръстята" 

3171 
10.02.2011 

300/700 (триста от седемстотин) идеални части от урегулиран поземлен 
имот  І(първи)-1073(хиляда седемдесет и трети), кв.115(сто и 
петнадесети),  отреден за "Ресторант".Целият УПИ  е  с площ 
700(седемстотин) кв. м. 

Пловдивска област, Община Раковски, с.Белозем, кв.115, УПИ І-1073,  одобрен със заповед № АБ-
45/20.08..1992 год. 

3172 
10.02.2011 

Поземлен имот "Др.пром.терен", състоящ се от  87,543 (осемдесет и 
седем цяло петстотин четиридесет и три) дка, съставляващ имот № 
758003 (седем,пет,осем,нула,нула,три),  ІV (четвърта) категория 

Землищетона гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, област Пловдив, местността "Гръстята" 

3174 
18.03.2011 

Урегулиран  поземлен имот ХІ (единадесети)-2337 (две хиляди триста 
тридесет и седми) в кв.605 (шестотин и пети), състоящ се от  
711(седемстотин и единадесет) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Ладисполи" № 6, кв.605, 
УПИ ХІ-2337,  одобрен с решение  № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

3175 
18.03.2011 

Урегулиран  поземлен имот VІ (шести)-2331 (две хиляди триста 
тридесет и първи) в кв.605(шестотин и пети), състоящ се от  
634(шестотин тридесет и четири) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Легия" № 10, кв.605, УПИ 
VІ-2331,  одобрен с решение  № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

3176 
18.03.2011 

Урегулиран  поземлен имот ІІІ (трети)-2312 (две хиляди триста и 
дванадесети) в кв.606(шестотин и шести), състоящ се от 778 
(седемстотин седемдесет и осем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Термоли" № 9, кв.606, 
УПИ ІІІ-2312,  одобрен с решение  № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

3177 
18.03.2011 

Урегулиран  поземлен имот І (първи)- 2310 (две хиляди триста и десети) 
в кв.606(шестотин и шести), състоящ се от 718 (седемстотин и 
осемнадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Стар Бешнов" № 3, 
кв.606, УПИ І-2310,  одобрен с решение  № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

3178 
18.03.2011 

Урегулиран  поземлен имот ІІ(втори)- 2298 (две хиляди двеста 
деветдесет и осем) в кв.607(шестотин и седми), състоящ се от 725 
(седемстотин двадесет и пет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево,  ул."Стар Бешнов" № 11, 
кв.607, УПИ ІІ-2298,  одобрен с решение  № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

3179 
18.03.2011 

Урегулиран  поземлен имот ІV(четвърти)- 2300 (две хиляди  и триста) в 
кв.607(шестотин и седми), състоящ се от 722 (седемстотин двадесет и  
два) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Стар Бешнов " № 7, 
кв.606, УПИ ІV-2300,  одобрен с решение  № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

3180 
18.03.2011 

Урегулиран  поземлен имот V(пети)-2301 (две хиляди триста и първи) в 
кв.607(шестотин  и седми), състоящ се от 710 (седемстотин и десет) 
кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Стар Бешнов" № 5, 
кв.607, УПИ V-2301,  одобрен с решение  № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 



3181 
18.03.2011 

Урегулиран  поземлен имот V (пети)-2314 (две хиляди триста и 
четиринадесети) в кв.606(шестотин и шести), състоящ се от  762 
(седемстотин шестдесет и два) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Термоли" № 5, кв.606, 
УПИ V-2314,  одобрен с решение  № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

3182 
18.03.2011 

Урегулиран  поземлен имот V (пети)-2345(две хиляди триста 
четиридесет и пет) в кв.705 (седемстотин и пети), състоящ се от 657 
(шестотин петдесет и седем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, кв.606, УПИ V-2345,  одобрен 
с решение  № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

3183 
18.03.2011 

Урегулиран  поземлен имот ХІІІ (тринадесети)-2304(две хиляди триста и 
четвърти) в кв.607(шестотин и седми), състоящ се от 848 (осемстотин 
четиридесет и осем) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Верона" №  8, кв.607, 
УПИ ХІІІ-2304,  одобрен с решение  № 88/06.07.2004 год. на ОбС гр.Раковски 

3185 
18.03.2011 

Поземлен имот  с идентификатор №  48948.501.291(четиридесет и осем 
хиляди деветстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка 
двеста деветдесет  и едно) с площ 937(деветстотин тридесет и седем) 
кв.м., отреден за "жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, с. Момино село, поз.имот с идентификатор 48948.501.291,  
одобрен със заповед РД-18-7/03.02.2010 год. на  изпълнителния директор на АГКК по кадастрална 
карта и кадастрални регистри 

3188 
01.04.2011 

Поземлен имот "Блато", състоящ се от 10,000 (десет) дка, съставляващ 
имот № 400104 (четири,нула,нула,едно,нула,четири), VІ(шеста) 
категория 

Землището на гр.Раковски, Пловдивска област, кв.Парчевич, местността "Пашалъка" 

3189 
01.04.2011 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 5,717(пет цяло седемстотин и 
седемнадесет) дка, съставляващ имот № 
445012(четири,четири,пет,нула,едно,две), VІ(шеста) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Парчевич, Пловдивска област, местността "Ветров вас" 

3192 
01.04.2011 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от  4,921(четири цяло деветстотин 
двадесет и един) дка, съставляващ имот № 049001 (нула, 
четири,девет,нула,нула, едно), ІV(четвърта) категория 

Землището на с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Донкови ливади" 

3193 
01.04.2011 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 3,103(три цяло  сто и три) дка, 
съставляващ имот № 044240 (нула, четири,четири,две,четири,нула), 
V(пета) категория 

Землището на с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Фъндъклък" 

3197 
01.04.2011 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,928 (едно цяло  деветстотин 
двадесет и осем) дка, съставляващ имот № 057028 
(нула,пет,седем,нула,две,осем), V(пета) категория 

Землището на с.Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Край селото" 

3226 
07.04.2011 

128/1181 (сто двадесет и осем от хиляда сто осемдесет и една) идеални 
части от  поземлен имот  № 046005(нула, четири,шест,нула,нула,пет), 
целият състоящ се от 1,181 дка(един декар сто осемдесет и един  кв.м.) 
с НТП "Нива", ІV (четвърта) категория 

Землището на с.Чалъкови, ОБщина Раковски, Пловдивска област, местността"Ашорман" 

3227 
07.04.2011 

370/3000 (триста и седемдесет от три хиляди) идеални части от  
поземлен имот № 025064 (нула,две,пет,нула,шест,четири), целият 
състоящ се от 3,000 дка (три) с НТП "Нива", четвърта категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Язмото" 

3228 
08.04.2011 

Поземлен имот "Овощна градина", състоящ се от 1,499 (едно цяло  
четиристотин деветдесет и девет) дка, съставляващ имот № 035017 
(нула,три,пет,нула,едно,седем), ІV(четвърта) категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Дживизлика" 

3229 
08.04.2011 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 1,000 (един) дка, съставляващ 
имот № 034039 (нула,три,четири,нула,три,девет), ІV(четвърта) 
категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Пъкъла" 

3230 
08.04.2011 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 7,153 (седем цяло сто петдесет и 
три) дка, съставляващ имот № 000230 (нула,нула,нула,две,три,едно), 
ІV(четвърта) категория 

Землището на с.Чалъкови, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Ямача" 

3235 
13.04.2011 

Поземлен имот "Др.селкост.т.", състоящ се от  0,650( нула цяло 
шестотин и петдесет)  дка , съставляващ имот № 
742355(седем,четири,две,три,пет,пет),  V (пета) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Геренча" 



3236 
13.04.2011 

Поземлен имот "Др.селкост.т.", състоящ се от  0,690( нула цяло 
шестотин и деветдесет)  дка , съставляващ имот № 742353 
(седем,четири,две,три,пет,три),  V (пета) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област, местността "Геренча" 

3237 
15.04.2011 

Поземлен имот "Широколист.гора", състоящ се от  18,887 (осемнадесет 
цяло осемстотин осемдесет и седем)  дка , съставляващ имот № 000282 
(нула,нула,нула,две,осем,две),  V (пета) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Белнере" 

3238 
15.04.2011 

Поземлен имот "Широколист.гора", състоящ се от  22,739 (двадесет и 
две цяло седемстотин тридесет и девет)  дка , съставляващ имот № 
000332 (нула,нула,нула,три,три,две),  V (пета) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Белнере" 

3239 
15.04.2011 

Поземлен имот "Широколист.гора", състоящ се от  17,694 
(седемнадесет цяло шестстотин деветдесет и четири)  дка , 
съставляващ имот № 000279 (нула,нула,нула,две,седем,девет),  V 
(пета) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Белнере" 

3240 
15.04.2011 

Поземлен имот "Широколист.гора", състоящ се от  4,975 (четири цяло 
деветстотин седемдесет и пет)  дка , съставляващ имот № 000267 
(нула,нула,нула,две,шест,седем),  V (пета) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Балтълъка" 

3241 
15.04.2011 

Поземлен имот "Широколист.гора", състоящ се от  22,400 (двадесет и 
две  цяло  и четиристотин)  дка , съставляващ имот № 000556 
(нула,нула,нула,пет,пет,шест),  V (пета) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Пловдивска област, местността "Балтълъка" 

3242 
18.04.2011 

Поземлен имот "Залесена терит.", състоящ се от  91,693 (деветдесет и 
едно  цяло  шестотин деветдесет и три)  дка , съставляващ имот № 
006038 (нула,нула,шест,нула,три,осем),  ІV (четвърта) категория 

Землището на с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област 

3243 
21.04.2011 

Поземлен имот "Мочурище", състоящ се от  5,009 (пет цяло  и  девет)  
дка , съставляващ имот № 700786 (седем,нула,нула,седем,осем,шест), 
ІV (четвърта) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област 

3244 
21.04.2011 

Поземлен имот "Мочурище", състоящ се от  36,220(тридесет и шест  
цяло  и  двеста и двадесет)  дка , съставляващ имот № 700787 
(седем,нула,нула,седем,осем,седем), ІV (четвърта) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област 

3245 
11.05.2011 

Поземлен имот "Залесена терит.", състоящ се от  22,043 (двадесет и 
две цяло  четиридесет и три)  дка , съставляващ имот № 006022 
(нула,нула,шест,нула,две,две),  VІ (шеста) категория 

Землището на с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област 

3246 
11.05.2011 

129 631/129712 (сто двадесет и девет хиляди шестотин тридесет и една 
от сто двадесет и девет хиляди седемстотин и дванадесет)  идеални 
части  от поземлен имот № 006032 (нула,нула,шест,нула,три,две),  
целият състоящ се от 129,712(сто двадесет и девет цяло седемстотин и 
дванадесет) дка, НТП " Залесена терит.", V (пета) категория 

Землището на с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област 

3247 
11.05.2011 

123 805/123 886(сто двадесет и три хиляди осемстотин и пет от сто 
двадесет и три хиляди осемстотин осемдесет и шест)  идеални части  
от поземлен имот № 006012 (нула,нула,шест,нула,едно,две),  целият 
състоящ се от 123,886(сто двадесет и три цяло осемстотин осемдесет и 
шест) дка, НТП "залесена терит.", ІV (четвърта) категория 

Землището на с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област 

3248 
11.05.2011 

Поземлен имот "Залесена терит.", състоящ се от  17,331 (седемнадесет  
цяло  триста тридесет и един)  дка , съставляващ имот № 006005 
(нула,нула,шест,нула, нула,пет),  ІV (четвърта) категория 

Землището на с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област 

3249 
11.05.2011 

Поземлен имот "Залесена терит.", състоящ се от  24,837 (двадесет и 
четири  цяло  осемстотин тридесет и седем)  дка , съставляващ имот № 
006029 (нула,нула,шест,нула,две,девет),  VІ (шеста) категория 

Землището на с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област 



3250 
11.05.2011 

Поземлен имот "Залесена терит.", състоящ се от  16,334 (шестнадесет 
цяло триста тридесет и четири)  дка , съставляващ имот № 006017 
(нула,нула,шест,нула,едно,седем),  ІV (четвърта) категория 

Землището на с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област 

3251 
11.05.2011 

Поземлен имот "Залесена терит.", състоящ се от  66,488 (шестдесет и 
шест цяло  четиристотин осемдесет и осем)  дка , съставляващ имот № 
006020 (нула,нула,шест,нула,две,нула),  V (пета) категория 

Землището на с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област 

3252 
12.05.2011 

Урегулиран  поземлен имот ХІV (четиринадесети) в кв.70 (седемдесети), 
състоящ се от  440 (четирстотин и четиридесет) кв.м., отреден за 
"Магазин" 

Пловдивска област, Община Раковски, с.Белозем, кв.70, УПИ ХІV,  одобрен съз заповед № АБ-108 
от 18.10.2010 год. на Кмета на Община Раковски 

3253 
20.05.2011 

Поземлен имот "Др.селскост.територия", състоящ се от  0,184(нула цяло 
сто осемдесет и четири)  дка , съставляващ имот № 000568 (нула, нула, 
нула, пет, шест, осем),  ІV (четвърта) категория 

Землището на гр. Раковски, кв. Секирово, Пловдивска област, местността "Казаните" 

3266 
04.07.2011 

Поземлен имот "Др.селскост.територия", състоящ се от  0,363(нула цяло 
триста шестдесет и три)  дка , съставляващ имот № 085003 (нула, осем 
пет, нула, нула, три),  Х (десета) категория 

Землището на с.Белозем, Община Раковски, Пловдивса област, местността "Джатов мост" 

3332 
11.08.2011 

Урегулиран  поземлен имот ХVІ(шестнадесети)-2674(две хиляди 
шестотин седемдесет и четвърти) в кв.12(дванадесети), състоящ се от  
1 013 (хиляда и тринадесет) кв.м., отреден за "Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, УПИ ХVІ-2674, кв.12, одобрен 
със заповед №  АБ-97/26.11.2008 год. на Кмета на Общината 

3333 
01.09.2011 

Поземлен имот "Мочурище", състоящ се от  10,340(десет цяло триста и 
четиридесет)  дка , съставляващ имот № 700291 
(седем,нула,нула,две,девет, едно),  ІV (четвърта ) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Пловдивска област 

3336 
01.09.2011 

Поземлен имот "Мочурище", състоящ се от  43,885(четиридесет и три 
цяло осемстотин осемдесет и пет)  дка , съставляващ имот № 700404 
(седем,нула,нула,четири,нула,четири),  ІV(четвърта) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Община Раковски, Пловдивска област 

3339 
10.10.2011 

Поземлен имот  № 230(двеста и тридесети),  състоящ се от 144(сто 
четиридесет и четири) кв.м. за който е образуван УПИ ІІ(втори)-68,230 
(шестдесет и осми, двеста и тридесети)в кв.5(пети), състоящ се от  1178 
(хиляда сто седемдесет и осем) кв.м., отреден за "Жилищно 
строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Парчевич, ул."Хр.Смирненски" № 19, одобрен 
със заповед № 109/06.10.2011 год. на ВрИФ Кмет на Общината 

3340 
10.10.2011 

Поземлен имот  № 229(двеста  двадесет и девети),  състоящ се от 
126(сто двадесет и шест) кв.м. за който е образуван УПИ І(първи)-
69,229(шестдесет и девети, двеста двадесет и девети) в кв.5(пети), 
състоящ се от  1175 (хиляда сто седемдесет и пет) кв.м., отреден за 
"Жилищно строителство" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Парчевич, ул."Хр.Смирненски" № 17, ПИ № 
229, одобрен със заповед № 109/06.10.2011 год. на ВрИФ Кмет на Общината 

3341 
10.10.2011 

Поземлен имот  № 231(двеста  тридесет и  първи),  състоящ се от 
147(сто четиридесет и седем) кв.м. за който е образуван УПИ ІІІ(трети)-
67,231(шестдесет и седми, двеста тридесет и първи) в кв.5(пети), 
състоящ се от  1904 (хиляда деветстотин и четири) кв.м., отреден за 
"Жил. стр., магазин хр.стоки и фриз.салон"" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Парчевич, ул."Хр.Смирненски" № 21, ПИ № 
231, одобрен със заповед № 109/06.10.2011 год. на ВрИФ Кмет на Общината 

3371 
08.11.2011 

Поземлен имот  с идентификатор №  62075.800.12(шестдесет и две 
хиляди и седемдесет и пет точка осемстотин точка дванадесет) с площ 
3,367 дка( три декара триста шестдесет и седем кв.м.)  с начин на 
тр.ползуване "Стопански двор" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ПИ № 62075.800.12 по 
кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-16-3 /14.05.2009 год.  на Началника на СГКК 
гр.Провдив с адрес "Стопански двор ІІ" 

3372 
08.11.2011 

Поземлен имот "Нива", състоящ се от 0,641(нула цяло шестотин 
четиридесет и един) дка, съставляващ имот № 742333 
(седем,четири,две,три,три,три), V(пета) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, Община Раковски, Пловдивска област, местността 
"Геренча" 

3373 
09.11.2011 

Поземлен имот "Др.неизп.нива", състоящ се от  0,500 (нула цяло 
петстотин декара)  дка , съставляващ имот № 000588 (нула, нула, нула, 
пет, осем, осем),  ІV (четвърта) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Община Раковски, Пловдивска област, местността 
"Бошнашки гьол" 



3374 
09.11.2011 

Поземлен имот "Др.неизп.нива", състоящ се от  0,723 (нула цяло 
седемстотин двадесет и три декара)  дка , съставляващ имот № 002051 
(нула, нула, две,нула,пет,едно),  V (пета) категория 

Землището на гр.Раковски, кв.Секирово, Община Раковски, Пловдивска област, местността 
"Балтълъка" 

3375 
09.11.2011 

Поземлен имот "Др.неизп.нива", състоящ се от  1,000 (един декар) дка , 
съставляващ имот № 000133 (нула, нула, нула, едно,три,три),  VІ 
(шеста) категория 

Землището на  с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Солку орман" 

3376 
09.11.2011 

Поземлен имот "Др.неизп.нива", състоящ се от  8,935 (осем цяло 
деветстотин тридесет и пет декара)  дка , съставляващ имот № 004237 
(нула, нула, четири, две, три, седем),  ІV (четвърта) категория 

Землището на  с.Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Кара солук" 

3377 
09.11.2011 

Поземлен имот "Др.неизп.нива", състоящ се от  1,693 (едно цяло 
шестотин деветдесет и три декара)  дка , съставляващ имот № 074059 
(нула, седем, четири, нула, пет, девет),  ІV (четвърта) категория 

Землището на  с.Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Мерата" 

3378 
11.11.2011 

Поземлен имот "Др.селкост.т.", състоящ се от  1,051( едно цяло 
петдесет и един)  дка,  съставляващ имот № 105169 
(едно,нула,пет,едно,шест,девет),  ІV (четвърта) категория 

Землището на с.Стряма, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Шипа" 

3379 
14.11.2011 

Поземлен имот "Др.селкост.т.", състоящ се от  2,002  (две цяло и два 
декара) дка , съставляващ имот № 074005 (нула, седем, четири, нула, 
нула, пет),  V (пета) категория 

Землището на с.Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Мерата" 

3380 
15.11.2011 

Поземлен имот "Др.селкост.т.", състоящ се от  0,624 (нула цяло и 
шестотин двадесет и четири дка, съставляващ имот № 074004(нула, 
седем, четири, нула, нула, четири) 

Землището на с.Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, местността "Мерата" 

3381 
15.11.2011 

Урегулиран  поземлен имот ІІ(втори)-2710(две хиляди седемстотин и 
десети) в кв.27 (двадесет и седми), състоящ се от  415(четиристотин и 
петнадесет) кв.м., отреден за "Общ.обсл.дейност" 

Пловдивска област, Община Раковски, гр.Раковски, кв.Ген.Николаево, ул."Иван Асен ІІ", УПИ ІІ-
2710, кв.27, одобрен със заповед № АБ-116/14.10.2011 год. на ВрИФ Кмет на Общината 

 


