
Землище Община Област

1 2 3 5 6 7 7.1 8

1 ТП ДЛС Балчик В-1539/ 19.12.2019 24387.34.3 Дъбрава Балчик Добрич

2 ТП ДЛС Балчик В-1539/ 19.12.2019 24387.34.2 Дъбрава Балчик Добрич

3 ТП ДГС Варна 1790/ 22.10.2019 67489.88.19 Слънчево Аксаково Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.

4 ТП ДГС Варна 1830/ 29.10.2019 38354.703.78 Константиново Варна Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.

5 ТП ДГС Варна 1831/ 29.10.2019 38354.703.77 Константиново Варна Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.

6 ТП ДГС Варна 1916/ 15.11.2019 38354.703.79 Константиново Варна Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за недопускането им

Място на подаване 

на заявлението 

(ЦУ/ТП)

Рег. индекс и 

дата на 

заявлението

Кадастриален 

№/ 

Идентификатор 

на ПИ

№ Основание за недопускане 

Местонахождение на ПИ

Общата площ на двата предложени от заявителя имоти, 

както и площтта на единия от тях, не отговаря на 

изискването на чл.5, ал. 3 от Правилата - да не 

надхвърля 50 дка;  Заявителят е собственик едва на 1/8 

ид. част, липсва документ за продажба на останалите 

7/8 ид. части; Липсват координати на граничните точки 

на имота от кадастралната карта в представената скица, 

т.е. не отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.



7 ТП ДГС Варна 2089/ 17.12.2019 30497.31.22 Звездица Варна Варна

Недостатъчни доказателства за собствеността на имота; 

Липсват пълномощни от някои наследници; Липсват 

координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.

8 ТП ДГС Варна 2089/ 17.12.2019 30497.33.27 Звездица Варна Варна

Недостатъчни доказателства за собствеността на имота; 

Липсват пълномощни от някои наследници; Липсват 

координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.

9 ТП ДГС Варна 2137/ 20.12.2019 67489.85.27 Слънчево Аксаково Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата; приложените документи не са заверени от 

заявителя, т.е не отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, 

т. 1,2,3 от Правилата;

10 ТП ДГС Варна 20/ 06.01.2020 10135.2116.10 Варна Варна Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата; Не са спазени изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 

5 от правилата - ценовото предложение не е 

представено в запечатан непрозрачен плик;

11 ТП ДГС Варна 21/ 06.01.2020 10135.2116.40 Варна Варна Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилата

12 ТП ДГС Варна 32/ 07.01.2020 37099.87.39 Кичево Аксаково Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата; Не са спазени изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 

2 от Правилата - скицата на имота и решението на ОСЗГ 

не са заверени от заявителя



13 ТП ДГС Варна 45/ 08.01.2020
стар 600017 нов 

56071.600.17
Пет могили Н. Козлево Шумен

За имота, предмет на продажбата не е представена 

актуална скица с координати на граничните точки на 

имота от КККР, придружена с удостоверение за 

характеристика на поземления имот; Същия попада в 

неурб. територия, за която има влязла в сила Заповед за 

одобрение на кадастрална карта и регистри; 

Представена е скица-проект от 2009 г., издадена от 

ОСЗ, т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 

от правилата.

14 ТП ДГС Варна 67/ 10.01.2020 10135.3502.22 Варна Варна Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, същата не е 

придружена с удостоверение за характеристика на 

поземления имот, т.е. не отговаря на изискването на чл. 

7, ал. 2, т. 2 от Правилата

15 ТП ДГС Варна 83/ 13.01.2020 38354.704.76 Константиново Варна Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.

16 ТП ДГС Варна 100/ 14.01.2020 00182.70.14 Аксаково Аксаково Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.

17 ТП ДГС Варна 103/ 15.01.2020 00182.60.4 Аксаково Аксаково Варна

18 ТП ДГС Варна 103/ 15.01.2020 00182.60.5 Аксаково Аксаково Варна

19 ТП ДГС Варна 104/ 15.01.2020 14653.204.3 Ген.Кантарджиево Аксаково Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

Липсват координати на граничните точки на имотите от 

кадастралната карта в представените скици, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата; Не са представени документи за собственост 

на имотите, а именно: Нотариален акт по завещание, 

описан в представената от заявителя скица на имота, т.е. 

не е изпълнено изискването по чл. 7, ал. 2, т. 1 от 

Правилата.



20 ТП ДГС Ген. Тошево
РД-04-2748/ 

04.12.2019
58181.402.5 Преселенци Ген. Тошево Добрич

Площта на имота е над 50 дка, което не отговаря на 

изискването по чл. 5, ал. 3 от Правилата; В 

представеното заявление липсват данни за 

упълномощените лица; Приложеното пълномощно не е 

в оригинал, което обстоятелство не отговаря на 

изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Правилата; Липсват 

пълномощни от някои наследници; В представената 

скица липсват координати на граничните точки на 

имота от КК, скицата на имота не е придружена с 

удостоверение за характеристика на ПИ, т.е. не отговаря 

на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилата; Не са 

спазени изискванията за ценово предложение по чл. 7, 

ал. 2, т. 5 от Правилата - ценовото предложение не е 

представено в запечатан непрозрачен плик

21 ТП ДГС Добрич 4010/ 25.10.2019 57087.31.7 Подслон Добрич Добрич

Липсват координати на граничните точкина имота от 

кадастралната карта в представената скица; За имота не 

е представено удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

22 ТП ДГС Добрич 121/ 14.01.2020
стар 22024, нов 

53641.22.24
Орач Антоново  Търговище

За имота, предмет на продажбата не е представена 

актуална скица с координати на граничните точки на 

имота от КККР, придружена с удостоверение за 

характеристика на имота; Същия попада в неурб. 

територия, за която има влязла в сила Заповед за 

одобрение на кадастрална карта и регистри. 

Представена е скица от 2000 г., издадена от Общинска 

поземлена комисия с изтекъл срок на валидност, т.е. не 

отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

правилата.

23 ТП ДГС Добрич 137/ 15.01.2020 57087.31.10 Подслон Добрич Добрич

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата; Заявлението не е попълнено надлежно не е 

посочен пълен идентификатор на ПИ.



24 ТП ДГС Омуртаг 2118/ 28.10.2019 32473.68.3 Изворово Антоново  Търговище

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата, Удостоверението за наследници не доказва 

категорична наследствена връзка между заявителите и 

собственика на имота; Приложените документи не са 

заверени от заявителя, т.е. не отговаря на изискването 

по чл. 7, ал. 2, т. 1,2,3 от Правилата;

25 ТП ДГС Омуртаг 2179/ 07.11.2019 69146.18.42 Стеврек Антоново  Търговище

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.

26 ТП ДГС Омуртаг 2237/ 15.11.2019 37040.210.12 Китино Антоново  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

27 ТП ДГС Омуртаг 2319/ 28.11.2019 65752.28.762 Свирчево Антоново  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

28 ТП ДГС Омуртаг 2379/ 09.12.2019 00518.322.10 Антоново Антоново  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

29 ТП ДГС Омуртаг 2520/ 19.12.2019 10687.56.16 Веренци Антоново  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата



30 ТП ДГС Омуртаг 2546/ 20.12.2019 78450.28.7 Церовище Омуртаг  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, т.е. 

не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата; Не е изпълнено изискването по чл. чл. 7, ал. 

2, т. 1 - Приложеното копие от решението на ОСЗГ не е 

заверено от заявителя;

31 ТП ДГС Омуртаг 48/ 06.01.2020 49045.322.9 Моравица Антоново  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

32 ТП ДГС Омуртаг 84/ 08.01.2020 53535.260.4 Омуртаг Омуртаг  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, т.е. 

не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата; Приложените копия на документи не са 

заверени от заявителя, т.е. не са изпълнени 

изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 1,2,3 от Правилата; 

Приложената декларация за идентичност на лице с 

различни имена не е издадена от надлежен орган;

33 ТП ДГС Омуртаг 111/ 09.01.2020 57827.45.28 Поройно Антоново  Търговище

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

34 ТП ДГС Омуртаг 187/ 14.01.2020 55327.12.4 Панайот Хитово Омуртаг  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

35 ТП ДГС Омуртаг 187/ 14.01.2020 55327.263.19 Панайот Хитово Омуртаг  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата



36 ТП ДГС Омуртаг 187/ 14.01.2020 55327.260.15 Панайот Хитово Омуртаг  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

37 ТП ДГС Омуртаг 190/ 15.01.2020
стар 206001, нов 

37040.206.1
Китино Антоново  Търговище

За имота, предмет на продажбата не е представена 

актуална скица с координати на граничните точки на 

имота от КККР, придружена с удостоверение за 

характеристика на поземления имот; Същия попада в 

неурб. територия, за която има влязла в сила Заповед за 

одобрение на кадастрална карта и регистри; 

Представена е скица от 2000 г., издадена от Общинска 

служба по земеделие с изтекъл срок на валидност, т.е. 

не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

правилата.

38 ТП ДГС Омуртаг 190/ 15.01.2020
стар 208006, нов 

37040.208.6
Китино Антоново  Търговище

За имота, предмет на продажбата не е представена 

актуална скица с координати на граничните точки на 

имота от КККР, придружена с удостоверение за 

характеристика на поземления имот; Същия попада в 

неурб. територия, за която има влязла в сила Заповед за 

одобрение на кадастрална карта и регистри; 

Представена е скица от 2000 г., издадена от Общинска 

служба по земеделие с изтекъл срок на валидност, т.е. 

не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

правилата.

39 ТП ДГС Омуртаг 226/ 15.01.2020 32473.75.2 Изворово Антоново  Търговище

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

40 ТП ДГС Омуртаг 226/ 15.01.2020 46735.108.8 Малоградец Антоново  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата



41 ТП ДГС Омуртаг 226/ 15.01.2020 46735.102.4 Малоградец Антоново  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

42 ТП ДЛС Паламара 1784/ 10.12.2019
стар 600005, нов 

56071.600.5
Пет могили Никола Козлево Шумен

43 ТП ДЛС Паламара 1784/ 10.12.2019
стар 600006, нов 

56071.600.6
Пет могили Никола Козлево Шумен

44 ТП ДГС Преслав 19/ 10.01.2020 32723.201.1 Имренчево Велики Преслав Шумен

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата; Приложеното пълномощно е копие т.е. не е 

изпълнено изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Правилата; 

Приложените документи не са заверени от заявителя 

съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1,2,3 от Правилата.

45 ТП ДГС Провадия 27/ 06.01.2020 05102.204.8 Бозвелийско Провадия Варна
Предлаганият поземлен имот не е горска територия, а 

земеделска;

46 ТП ДГС Провадия 80/ 15.01.2020 66963.62.296 Славейково Провадия Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

За имота, предмет на продажбата не е представена 

актуална скица с координати на граничните точки на 

имота от КККР, придружена с удостоверение за 

характеристика на поземления имот, т.е. заявлението не 

отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата; Имотът попада в неурб. територия, за която 

има влязла в сила Заповед за одобрение на кадастрална 

карта и регистри; Представена е скица от 2005г. от 

Общинска служба по земеделие и гори с изтекъл срок 

на валидност; В заявлението не са посочени конкретни 

идентификатори на имоти, посочените площи са според 

идеалните части на всеки от собствениците след 

извършена доброволна делба и е препоръчително да 

бъдат заявени в отделни заявления, а не общо с едно. 



47 ТП ДГС Провадия 80/ 15.01.2020 66963.62.298 Славейково Провадия Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

48 ТП ДГС Провадия 80/ 15.01.2020 66963.62.299 Славейково Провадия Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

49 ТП ДГС Провадия 82/ 15.01.2020
стар 029035, нов 

66963.29.35
Славейково Провадия Варна

Предлаганият поземлен имот не е горска територия, а 

земеделска. За имота, предмет на продажбата не е 

представена актуална скица с координати на граничните 

точки на имота от КККР, придружена с удостоверение 

за характеристика на поземления имот; Същия попада в 

неурб. територия, за която има влязла в сила Заповед за 

одобрение на кадастрална карта и регистри; 

Представена е скица от 2012 г. от Общинска служба по 

земеделие с изтекъл срок на валидност, т.е. не отговаря 

на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от правилата.

50 ТП ДГС Търговище 2781/ 24.10.2019
стар 023014, нов 

20050.23.14
Давидово  Търговище  Търговище

За имота, предмет на продажбата не е представена 

актуална скица с координати на граничните точки на 

имота от КККР, придружена с удостоверение за 

характеристика на поземления имот; Същия попада в 

неурб. територия, за която има влязла в сила Заповед за 

одобрение на кадастрална карта и регистри; 

Представена е скица от 2005 г. от Общинска служба по 

земеделие и горите с изтекъл срок на валидност, т.е. не 

отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

правилата.

51 ТП ДГС Търговище 2902/ 05.11.2019 10121.65.40 Вардун  Търговище  Търговище

Предлагания имот не е горска територия, а земеделска; 

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.



52 ТП ДГС Цонево 45/ 09.01.2020 00789.58.66 Аспарухово Дългопол Варна

Предлагания имот не е горска територия, а земеделска; 

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.

53 ТП ДЛС Шерба 4172/ 10.12.2019 07598.160.19 Бяла Бяла Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

54 ТП ДЛС Черни Лом 4633/ 21.10.2019 37469.185.797 Ковачевец Попово  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

55 ТП ДЛС Черни Лом 4633/ 21.10.2019 37469.186.137 Ковачевец Попово  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

56 ТП ДЛС Черни Лом 4788/ 01.11.2019 21937.78.4 Долец Попово  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата; Представеното Удостоверение за 

наследници не е на собственика на поземления имот, а 

на друго трето лице, което не доказва категорична 

връзка между собственика, наследниците му и 

заявителя.

57 ТП ДЛС Черни Лом 4856/ 07.11.2019 00566.169.10 Априлово Попово  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата



58 ТП ДЛС Черни Лом 5138/ 03.12.2019 30079.20.17 Заветно Попово  Търговище

Предлаганият имот не е горска територия, а земеделска. 

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

59 ТП ДЛС Черни Лом 5200/ 09.12.2019 00566.164.9 Априлово Попово  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата; Представеното пълномощно не е в 

оригинал, а заверено копие, т.е. не отговаря на 

изискването по чл. 7, ал. 2, т. 4;  Заявлението не е 

подписано от единия наследник.

60 ТП ДЛС Черни Лом 5317/ 20.12.2019 00566.169.18 Априлово Попово  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

61 ТП ДЛС Черни Лом 33/ 03.01.2020 00566.169.19 Априлово Попово  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

62 ТП ДЛС Черни Лом 96/ 09.01.2020 21937.76.2 Долец Попово  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

63 ТП ДЛС Черни Лом 96/ 09.01.2020 21937.76.3 Долец Попово  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

64 ТП ДЛС Черни Лом 206/ 13.01.2020 00566.169.28 Априлово Попово  Търговище

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата



65 ТП ДЛС Черни Лом 233/ 15.01.2020 02021.12.14 Баба Тонка Попово  Търговище

Предлаганият имот не е горска територия, а земеделска; 

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата.

66 ЦУ на СИДП 5148/ 07.11.2019 58685.40.4
Професор 

Златарски
Тервел Добрич

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

67 ЦУ на СИДП 5174/ 08.11.2019 58685.40.6
Професор 

Златарски
Тервел Добрич

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

68 ЦУ на СИДП 5335/ 19.11.2019 20050.23.46 Давидово  Търговище  Търговище

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

69 ЦУ на СИДП 5485/ 27.11.2019 18188.47.4 Гусла Каолиново Шумен

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

70 ЦУ на СИДП 5486/ 27.11.2019 06094.71.7 Браничево Каолиново Шумен

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

71 ЦУ на СИДП 5572-1/ 03.12.2019 00518.445.44 Антоново Антоново  Търговище

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

72 ЦУ на СИДП 5572-2/ 03.12.2019 00518.445.45 Антоново Антоново  Търговище

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;



73 ЦУ на СИДП 49/ 06.01.2020 80892.139.22 Черни бряг Антоново  Търговище

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

74 ЦУ на СИДП 160/ 10.01.2020 65259.24.15 Самотино  Бяла Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

75 ЦУ на СИДП 160/ 10.01.2020 65259.24.16 Самотино  Бяла Варна

Липсват координати на граничните точки на имота от 

кадастралната карта в представената скица, т.е. не 

отговаря на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата;

76 ЦУ на СИДП 206/ 14.01.2020
стар 600008, нов 

56071.600.8
Пет могили Никола Козлево Шумен

За имота, предмет на продажбата не е представена 

актуална скица с координати на граничните точки на 

имота от КККР, придружена с удостоверение за 

характеристика на поземления имот, т.е. заявлението не 

отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата. Същия попада в неурб. територия, за която 

има влязла в сила Заповед за одобрение на кадастрална 

карта и регистри; Представена е скица от 2006 г., 

издадена от Общинска служба по земеделие и гори с 

изтекъл срок на валидност.

77 ЦУ на СИДП 227/ 14.01.2020 65187.900.5 Салманово Шумен Шумен
Декларацията за идентичност на лице с различни имена 

не е издадена от надлежен орган.

78 ЦУ на СИДП 236/ 15.01.2020 37135.8.15 Кладенец Шумен Шумен

Липсва стр. 2 от заявлението с подписите на 

заявителите. Не е представено удостоверение за 

характеристика на ПИ, т.е. не отговаря на изискването 

на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилата; Не са спазени 

изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 5 - ценово предложение 

не е поставен в запечатан непрозрачен плик.



79 ЦУ на СИДП 236/ 15.01.2020 37135.6.2 Кладенец Шумен Шумен

Липсва стр. 2 от заявлението с подписите на 

заявителите. Не е представено удостоверение за 

характеристика на ПИ, т.е. не отговаря на изискването 

на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилата; Не са спазени 

изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 5 - ценово предложение 

не е поставен в запечатан непрозрачен плик.

80 ЦУ на СИДП 246/ 15.01.2020 37135.8.8 Кладенец Шумен Шумен

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата

81 ЦУ на СИДП 246/ 15.01.2020 37135.6.16 Кладенец Шумен Шумен

В представената скица липсват координати на 

граничните точки на имота от кадастралната карта, не е 

представено и удостоверение за характеристика на ПИ, 

т.е. не отговаря на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 2 от 

Правилата


