
„АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД 
гр. София 

 
Представяме на Вашето внимание следния собствен недвижим имот. 
 
БИВШ МЕСОКОМБИНАТ, в гр. Айтос, представляващ: 
Бивш колбасарски цех „РОДОПА“, терен с обща площ 23 711 м2, и колбасарски цех 

състоящ се от 15 сгради с обща РЗП 4  586 м2, парцелирани в 6 бр. УПИ, с добра локация и 
комуникации.  

Върху имота няма тежести. 
Линк към имота от Google Maps - http://goo.gl/maps/1vvfn;  
 
Характеристики: 
 
Местоположение: 
Имотът се намира в южната част на гр. Айтос, на 100 м в от международен път Е773 

(София-Бургас), минаващ през Айтос и на 15 км от автомагистрала „Тракия“. 
Намира се в съседство о тмелница Айтос ,с която граничи о тсевер и  бивше 

машиностроително предприятие, с ко ето граничи от юг, като обектът  се пада между тях. 
Намира се на 500 м. от кръговото кръстовище на центъра на гр. Айтос. От запад граничи с 
канал, а от изток с шосеен път водещ от гр. Айтос към с. Малка Поляна. Порталът е 
разположен в източната част. 

 
Прилежащ терен: 
Обща площ на терена – 23 711 м2, като ПУП – ПЗ за прилежащия терен е изменен със 

заповед № РД 08-657/04.12.2007г. на община Айтос, като в имота са обособени 6 бр. УПИ,  с 
обща площ 23 711 м2, както следва: 

УПИ II – 3 729 м2, със 2 бр. изградени масивни сгради – стара административна 
сграда и зала. 

УПИ VIII – 3 981м2, без застрояване, с предвидено по ПРЗ петно за изграждане на 2 бр. 
сгради; 

УПИ IX – 9 402 м2, с изградени 4 бр. сгради, представляващи основна производствена 
сграда., предвидено в ПРЗ петно за изграждането на още 1 бр.; 

УПИ X – 5 583 м2, с изградени2  бр. сграда – административна сграда със столова, 
предвидено в ПРЗ петно за изграждане на 3 бр.; 

УПИ XI – 934 м2 , с изградени 1 бр. сграда – работилница с гаражи,, с предвидено в 
ПРЗ петно за изграждане на още 1 бр.; 

УПИ XII – 2 170 м2, предвиден за инфраструктура и осигуряване на достъп до 
отделните парцел;. 

УПИ XIII – 39 м2, предвиден за трафопост; 
 
Сграден фонд: 
Обща ЗП 4 232 м2, обща РЗП 4 586 м2., като общо в имота са изградени 7 броя 

отделни сгради, някои от които технически са обособени в няколко постройки (главна 
производствена сграда, състояща се от 6 бр. сгради и администрация – 2 бр сгради със 
свързващ проход). 

Разположението на сградите в имота и размерите им са видни от следната схема: 



 
Сградният фонд се състои от:  
1. Административна сграда със столова, представляващи сгради № 1и № 2 на 

приложената схема. Административната сграда е на два етажа, с панелена конструкция, 
плосък бетонен покрив (плоча) , с полезна височина от 2,80 м и.  РЗП 552 м2, и столова на 
един етаж, с панелна конструкция, с плосъбке тонен покрив, с полезна височина 3 м. и 
площ 255 м2. 



 
 

 
2. Кантарна будка, представляваща сграда № 3 , до входа, с тухлена конструкция, с 

плосък бетонен покрив, с полезна височина 3,20 м и площ2 5 м2. Пред будката е изграден 
кантар за МПС, нуждаещ се от ремонт. 

 
 
 
 



Кантарна будка, снимка: 

 
3. Основна производствена сграда, представляваща комплекс от 6 съединени 

сгради, №4-№) с тухлена конструкция и плосък, двускатен, бетонен покрив. 
Състои се о тчас тна 1 етаж с компресорно помещение ,вътрешен изграден 

трафопост и хладилни камери, с полезна височина 6 м и с площ 675 м2, част на 3 етаж–а  
хладилници и сушилни, с РЗП 945 м2, част на 2 етажа – хладилници и сушилни с площ 176 м2 
и част на един етаж в северния край с площ 1 260 м2 и полезна височина от 5 м. 

Производствена сграда, изглед от север (хладилни камери):  

 



Производствена сграда, изглед от запад. Хладилни помещения (ниска част) и сушилни 
(висока част отзад): 

 
 
3. Котелно, представляващо сграда № 10, на един етаж, с тухлена конструкция, 

двускатен, бетонен покрив, с полезна височина 3 м и площ 250 м2. 
Котелно, снимка: 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Гаражи и работилница – представляваща сграда №11, с тухлена конструкция с 
плосък бетонен покрив, с полезна височина 3,50 м и площ 320 м2.  

 
Гаражи (в ляво) и работилница (в дясно): 

 
 
5. Работна з ала, представляваща сграда № 12, с тухлена конструкция и керемиден 

покрив, с полезна височина 3 м и площ 180 м2. 
Работна зала, снимка: 

 



6. Стара административна сграда, представляваща сграда №  13, с тухлена 
конструкция, керемиден покрив, с полезна височина 2,80 м и площ 315 м2.  

Стара административна сграда, снимка: 

 
 
Комуникации: 
Достъп до имота: От изток имотът граничи с шосеен поътт  кр ъговото, за с. Малка 

Поляна, и ПГ по селско стопанство, от запад – с напоителен канал и ул. „Караманлиев“ и 
жилищен квартал, от север – с мелница гр. Айтос, от юг – бивше машиностроително 
предприятие. 

Главният портал се намира от ляво на шосейния път в източната част на имота, след 
трафопоста в съседство, в дясно от административната сграда със столовата.. Има 
възможност за изграждане на допълнителни подходи към отделните УПИ, от улицата от запад 
и през канала. 

Имотът, в западната си част има, частиче н каменен зид с височина 1м. и телена 
ограда с височина 2 м. в останалата част. 

Вътрешни пътища: УПИ XII от имота е предназначен за път, паркинг и улично 
озеленяване, като чрез него се осигурява достъп до останалите УПИ. 

От приложената снимка от google maps, се добива представа за положението на 
пътищата (маркирани с бели стрелки), които дават достъп от главния вход, през обособения 
за инфраструктура УПИ XII, до останалите парцели. 



 
Електроснабдяване: В имота е изграден трафопост, достатъчен за захранването на 

обекта (намиращ се в югоизточния ъгъл на производствената сграда в УПИ IX, № 4 по 
схемата), както и съществуващ високоволтов кабел с напрежение 20 kV. Електро 
оборудване и окабеляване не е налично, като такова е предвидено за изграждане в 
изготвения и одобрен проект за промяна на ПУП-ПЗ.  

С цел осигуряване на електрозахранване и присъединяване към електропреносната 
мрежа на ново обособените УПИ, е отредено място за изграждането на втори трафопост, в 
отделен парцел, ситуиран в средната част на имот а, северно от предвидения паркинг, с 
допълнителен 20 kV кабел към него, както и нов HH кабел от трафопоста с 4 бр. ТЕПО (по 
едно за всеки УПИ). 

Мръсен канал: до имота има съществуващ водопровод собственост на ВиК и 
канализация в оста на пътя, изградена по стопански начин от действащите в района 
предприятия.  

В самия имот, в момента не съществува работеща ВиК инсталация.  
За битови води е предвидена да се изгради обща площадкова канализация в оста на 

ново изградените улици, чрез която отпадните води ще се отвеждат до уличната канализация. 
Вода: водоснабдяването до обекта се осъществява от съществуващ уличен 

водопровод ПЕВП ф20, като за парцеXл с е предвижда използването на съществуващи 
връзка водомерна шахта.  

За останалите парцели е предвидено да се изградят нови връзки с уличния 
водопровод, като общият площадков водопровод да се положи в ново изградените улици и 
се изпълни от поли-пропиленови тръби. 

Поради дългия период без експлоатация на имота, ВиК и ел. системата се нуждаят от 
ремонт. 

Предназначение: Имотът може да се ползва като цялостен обект, подходящ за 
производствена, складова и друга търговска дейност. Направеното разпределение на 
отделни парцели в рамките на имота дава възможност да се използват отделните 
обособени парцели за различна дейност, независимо един от друг и за различна дейност. 

Направеното парцелиране и разделяне на имота дава възможност отделните имоти 
да се използват индивидуално или в комбинац ия от застроен с частично застроен или 
незастроен парцел (пр. УПИ IX с УПИ VII, УПИ II с УПИ VII, УПИ IX с УПИ X и др.).  

Във всеки от парцелите освен вече изградените сгради са предвидени и петна за ново 
строителство, с цел бъдещо развитие на имота в стопанство. 

 



Възможна е и продажба на отделни УПИ от имота. 
 
За контакти:  
Владимир Иванов; телефон: 0889 810 506; е-mail: legal.bulmix@melinvest.bg; 
Недка Илиева; телефон: 0885 690 110; е-mail: nilieva.enigma@gmail.com;  
 
Визия на имота: 

 
 


