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Председател: 
 Секретар: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС
п.к. 8300 гр. Средец, обл. Бургас, Председател тел. 05551 / 77-32; 69-94 вътр. 240; факс – 05551/ 77-13 

 Изх. № 96-00-06 
 04 юни 2020 год. 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 8 

На 28 май 2020 година /четвъртък/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 т.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация в зала №1 на общинска 
администрация от 9.30 часа се проведе Осмото заседание на Общински съвет на 
община Средец. 

На заседанието присъстваха: зам.-кметът на община Средец – Николина 
Дамбулова, Георги Станилов – секретар на общината и директори на дирекции в 
общинска администрация. 

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника: 
1. Валери Димитров Ангелов
2. Владислава Станилова Цанева
3. Георги Димитров Вълчев
4. Даниел Николов Чолаков
5. Димитър Киряков Янков
6. Динко Янев Цъцаров
7. Иван Димитров Кичев
8. Ивелина Стоянова Стоянова
9. Йона Николова Чобанова
10. Красимира Янкова Георгиева
11. Лало Антонов Гюров
12. Мартин Тодоров Джермов
13. Стоянка Стоянова Кисьова
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14.  Тодор Стаматов Стаматов 
15.  Яна Иванова Биюкова 
16.  Янко Калудов Германов  

 
 Отсъства по уважителни причини Петьо Колеолов. 

Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, дами и господа от 
общинската администрация, петнадесет общински съветника присъстват в залата в 
момента, имаме необходимия кворум, откривам Осмото редовно заседание на 
Общински съвет – Средец. Преди да гласуваме дневния ред от единадесет точки, 
предстои да изберем секретар на заседанието колеги. Имате думата за предложения 
кой ще бъде секретар на днешната сесия. Г-н Ангелов. 

Валери Ангелов: Предлагам г-жа Яна Боюкова. 
Динко Цъцаров:  Благодаря, други предложения. … Няма други предложения, 

който е съгласен г-жа Биюкова да стане секретар на днешното заседание, моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Яна Биюкова зае своето място. 

В залата влезе Мартин Джермов. 
 Динко Цъцаров: Колеги, проекта за дневен ред е същия, който беше разгледан по 
време на комисиите. Една докладна отпадна от поканата, която ви беше изпратена, 
обясних ви, вносителя е изтегли - Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска 
собственост, находящи се в землището на с. Драчево. Имате думата за предложения за 
допълнения или изменения на така предложения проект за дневен ред. …. Нямате, 
който е съгласен  проекта за дневен ред да стане дневен ред на днешната сесия, моля 
да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Осмото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 

Удължаване срока за заплащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 
5% до 30 юни 2020 година; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна 
бюджетна класификация на бюджета и СЕС към  31.12.2019г.; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  
сервитут,  за трасе на подземен кабел ниско напрежение, за захранване с 
електроенергия на п.и с идентификатор 67413.16.13 , с НТП нива, м. 
„Кръстева река“, собственост на „Ай Ти Пи – България“ ЕООД,  през 
поземлени имоти с идентификатори: 64713.13.14, 64713.13.85, 64713.19.105, 
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64713.17.112, 64713.17.104, 64713.16.6, 64713.16.7, 64713.16.109, по 
кадастралната карта на землището на с. Сливово, общ. Средец, одобрена 
през 2018г., със заповед на изпълнителен директор на АГКК. 

         2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/, за трасе на  
подземен кабел ниско напрежение, за захранване с електроенергия на п.и. с 
идентификатор 67413.16.13, с НТП нива, м. „Кръстева река“, собственост 
на „Ай Ти Пи – България“ ЕООД  през поземлени имоти с идентификатори: 
64713.13.14, 64713.13.85, 64713.19.105, 64713.17.112, 64713.17.104, 
64713.16.6,   64713.16.7, 64713.16.109, по кадастралната карта на 
землището на с. Сливово, общ. Средец, одобрена през 2018г., със заповед на 
изпълнителен директор на АГКК;  

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр.Средец по реда на чл.33 от 
Закона за собствеността; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. 
Дебелт; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи 
се в землището на с.Вълчаново; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на земеделска  земя от ОПФ на територията на община 
Средец; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от 
Закона за собствеността; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Упълномощаване на представител на Община Средец за участие в заседание 
на Общото събрание на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас; 

10.  Докладна записка от Валери Ангелов – Председател на постоянната 
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, 
относно: Отпускане на еднократни финансови помощи; 

11.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 8 на Общински 
съвет – Средец./ 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЪРВА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Удължаване срока за заплащане на такса 

битови отпадъци с отстъпка от 5% до 30 юни 2020 година. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация.   
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Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 125 
28 май 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с Решение от 13.03.2020г. на Народното 
събрание на Република България за обявяване на извънредно положение,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Срокът за плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5% се удължава 
с два месеца от 01.05.2020г. до 30.06.2020г. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и 
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актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС към  

31.12.2019г.. 
Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни дейности 

и човешки ресурси” при общинска администрация. 
Динко Цъцаров: Благодаря г-жо Колеолова. Колеги, това е отчета за 2019 година, 

заповядайте за въпроси и коментари по докладната. …Има ли въпроси колеги. 
Иван Кичев: Аз бях задал въпроси към г-жа Колеолова, тя пое ангажимент за 

отговори за две цифрички. 
Анета Колеолова: Да, направих справка за външните услуги. Така както 

предположих неразплатените разходи са концентрирани основно в дейностите 
„Чистота“ където са отбелязани 248х.лв. за външни услуги в т.ч. 125х.лв. за такса еко 
чистота Бургас и Братово. 52х.лв. има за нашето сметище някаква услуга във връзка с 
някаква авария, запалване на сметището, не знам кога е ставало това нещо. И разни 
услуги за транспорт, за наем и др. външни услуги, транспортни 8х.лв. и др. дребни. 
Озеленяването също има 12х.лв. за пръскане, за транспорт. Горите имат 146х.лв. това е 
за маркиране, за сеч, за добив на дърва. Администрацията е генерирала 65х.лв., това са 
12х.лв. за софтуер, за превоз на дърва 16х.лв., това са стари плащания, за СОТ 5х.лв., 
за медицинско обслужване, трудова медицина 5х.лв., геодезични услуги. И разни доста 
по-големи, които съществуват, детските градини имат 23х.лв. от които за транспорт на 
дърва 8х.лв. и 4х.лв. за обследване на детските площадки и танцова академия и др. 
различни. Здравеопазването и социалните услуги са генерирали 66х.лв. за външни 
услуги от които  20х.лв. пръснати в различните дейности, това са в ЦОП, ЦНСТ, Дом 
за стари хора, във Факия, в детската кухня. Има неплатени 20х.лв. за здравното 
обслужване по селата по договори. Пенсионерския клуб има 16х.лв. там абонамент 
има 3х.лв., транспортни услуги има неплатени в тази дейност. В дейност ВиК има 
21х.лв. това са различни видове наем на багери за ремонт на малки канализации по 
улиците. За пречиствателната станция все още водим 24х.лв. такси, които отпреди 
може би две години събираха ВиК-то за пречистване на водите, която станция вече е 
предадена на ВиК и не се обслужва от нас. В Културата също има задължения, това са 
към различни медии, за вестник 6х.лв., към медиите 10х.лв.. Ремонт пътища има 
60х.лв. за почистване на четвъртокласната пътна и *** 12х.лв. Те са много дребни като 
услуги, но това са концентрирани в по-големите пера. 

 Иван Кичев: Това касаеше цифрата 86331лв. така ли. 
Анета Колеолова: Седемстотин и няколко хиляди външни услуги. 
Иван Кичев: Моето питане беше тогава конкретно по таблицата тука за 2019г. 

други дейности икономика,  във връзка с просрочените, по скоро със задълженията,  
защо такъв рязък скок има в сравнение с другите години 2015г. -290, 2207 за 2016г., 
пет, седем и в един момент 2019г. отиваме на 86х.лв. Моето питане беше конкретно 
това и следващата таблица, която е за външни услуги за 2019г. имаме пак просрочени 
766х.лв. задължения от къде, това ми беше мисълта. Да се направи някакъв анализ на 
просрочените и кое доведе до това просрочване.  

Валери Ангелова: На третата страница ли беше това.  
 Иван Кичев: Ами те не са номерирани за съжаление страниците. 
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 Анета Колеолова: Номерирани са, но не си личи. 
 Иван Кичев: Не са номерирани и не мога да кажа това е в една таблица, на 4-5-та 
страница ли се пада, ако не греша, а може и да не точно така. Разпределение на 
просрочените задължения по функция ЕБК. 
 Анета Колеолова: Други дейности на икономиката, това са разходите за … 
2019г., като в други дейности на икономиката това са 60х.лв. за  ремонт пътища, вътре 
в тази функция са изброени дейностите. Към тези функции има различни дейности *** 
на икономиката попадат и ремонт пътища 60х.лв. има за почистване на пътища, 
неразплатена фактура от 2019г., голямата част, която е. 
 Иван Кичев: Каква е причината да не са… 
 Анета Колеолова: Логична е причината, че нямаме налични. 
 Димитър Янков: Г-жо Колеолова, извинявам се ако може или малко по-високо да 
говорите или да застанете на микрофона. …Може ли да ми дадете цифра за собствени 
приходи на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота”. 
 Анета Колеолова: Тази 2019 година собствените приходи са около 42х.лв., но 
обикновено са около 20-23х.лв. Миналата година имаше извънредна услуга от това 
сдружение „Диалог”, което плати на ОП”ОБЧ”  ремонт, като цяло са малко приходите, 
но няма… 

Иван Кичев: Абзаца - заеми и друго финансиране, в края на годината от 
неусвоени средства на държавните дейности се посочиха като заем за осигуряване 
финансиране на някои целево предоставени средства в местни дейности в размер на 
256х.лв., прословутия заем. Същия ще бъде възстановен в началото на следващата 
година. 

Анета Колеолова: Да, така процедирахме, за да може да се балансират 
източниците на финансиране на държавни дейности с местни дейности, самото 
разпределение изисква такъв баланс, постъпили приходи и разходи… 

Иван Кичев: Това е ясно. Какво финансирахме в крайна сметка. 
Анета Колеолова: Не, те не се финансират, само по план оставяме като налични 

средства целевите, които голяма част от целевите средства са за ремонт по 
капиталовата програма. Както знаете касовата наличност на бюджета представлява 
изключително само целеви средства. Няма свободни налични средства, които да бъдат 
употребявани и поради тази причина пренасочихме такива планови показатели в 
местните дейности. И следващата година в бюджета веднага от приходите за текущата 
година ги посочвам като приход за държавните дейности и те са разпределени по 
начина по който са били генерирани в края на годината, всяко звено, всяка дейности си 
получило преходния остатък. 

Динко Цъцаров: Г-н Германов, заповядайте. 
Янко Германов: Казахте, че има към 10х.лв. медийно обслужване за медиите. 

Може ли някаква информация, не сега, не е задължително, на кои медии какво и за 
какво се е давало, просто за информация. Може на следващата… 

Анета Колеолова: Знам „Черноморски фар”, стандартните вестници където се 
публикуват обяви… 
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Янко Германов: То е така, но ако може следващия път една справчица, просто 
интересува ме за друго, искам да ги видя. Шест хиляди лева за нашия вестник… 

Анета Колеолова: Да, има стари задължения за разпечатване за вестника. 
Янко Германов: Не, просто ако има възможност да ми дадете една такава 

справчица. 
Димитър Янков: Разходите конкретно за вестник „Средец” колко са в годишен 

размер, колко са всичко заплати и т.н. 
Анета Колеолова: Всичко са 12х.лв., незнам, в анализа може би съм го написала, 

трябва да погледна, около 12х.лв. в смисъл това е печатането и издаването на вестника. 
 Димитър Янков: В тази връзка просто ще помоля да се обърне внимание на 
редактора ли, там как да го кажем, защото вестник „Средец” се пуща само по 
магазини, хайде той е безплатно, разбираемо е това нещо. Обаче всичко е минало вече 
на електронни платформи, а пък нашия вестник доколкото знам не се публикува в 
сайта на общината. Поне преди доста време един път си направих труда, може би 
миналата година исках да направя една справка и не можах да я направя. Значи 
смятам, че не е чак такъв проблем, така че да се изготвят нещата.  
 Янко Германов: Трябва да разгледаме има ли въобще, защо да съществува този 
вестник, той е един позив да викаме браво на кмета, нищо друго и само едни хвалби и 
ако гледаме този вестник трябва да сме в бъдещето.  
 Иван Кичев: Прословутия „Диалог”, което ми е любима тема, не знам защо. 
Съгласно Решение на общинския съвет е предоставена временна помощ в размер на 
142974лв. на „Диалог” временно финансиране за изпълнение на проект „Зелена 
община” и т.н., към края на годината, общия размер на предоставената помощ оформя 
вземане от 187 и еди колко си. Моето питане е доколкото имам спомен, трябваше до 
края на февруари да бъде възстановена сумата, защото не можах сега да го намеря, но 
мисля че ставаше въпрос, вие споменавате в приложение 2 от порядъка на 207х.лв., ще 
го намеря, в момента не мога точно.... Докъде стигнахме там, ми е мисълта. 
 Анета Колеолова: Да, сумата е възстановена. Средствата са получени и 
съответно предоставени на общината, и изхарчени. 
 Иван Кичев: В пълен размер дължимите средства, какъв размер средства. 
 Анета Колеолова: Не в пълния размер, точно този в който ви упоменавам, че 
15830лв. не са възстановени от тях, от това че не са верифицирани. 
 Иван Кичев: Сто осемдесет и седем са възстановени. Някакви документи може 
ли да предоставите в тази връзка. 

Анета Колеолова: Точно така сто осемдесет и седем са възстановени. 
Естествено, няма проблем. 
 Иван Кичев: Ще държим да ги представите. Защото само, за да се опитам да 
опровергая приказките от предния път когато приемахме новия бюджет, че всичко 
става едва ли не копи-пейст на данни и няма как да бъдат грешни данните които се 
изписват. Ето само един пример ще дам по таблицата, която е свързана с „Диалог”, 
една елементарна сметка, ако ми обясните кое как се получава, например имате ли 
таблицата пред вас. Извършени разходи по т.3 от порядъка на 122105, виждате ли го 
това по средата е точно, така, това е 60%, 40% са 54х.лв. и давате сума 170х.лв., нали 
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би трябвало да се сумират и да даде сума 170х.лв. Някой има ли калкулатор да го 
сметне, защото е много бързо. 
 Анета Колеолова: Тази таблица ни е предоставена от сдружение „Диалог” и 
всъщност какво не излиза като сбор не разбрах... 
 Иван Кичев: Сборът е даден 170947, хайде сметнете – 122105.48 плюс 54651.24, 
колко прави. 

Йона Чобанова: 176726. 
Иван Кичев: Колко е посочено 170947. И втората сметчица, също абсолютно 

елементарна, 40% където са разплащанията там 54651 минус би трябвало да бъде 
48223, защото се дава разлика долу минус 8654, виждате ли го, простата сметка води 
6427, вие посочвате 8654. Това го давам само като пример потвърждение на предния 
път когато спорихме, защото има едно изречение тука в началото на отчета, нали 
всички заедно да бъдем добри към нашия град, окей, ние това искахме още тогава 
когато приемахме нови бюджет, ама нещо... 
 Анета Колеолова: Нека да направя проверката, тази справка е изготвена от 
сдружението, няма проблем, лично ще се защитят. 
 Иван Кичев: Не знам от кого е изработена и никой не обвинявам, само правя 
констатации, една елементарна таблица за която си направих труда, защото ми е 
любима тема „Диалог”. И между другото искам да попитам  г-жа Шиварова води ли се 
на работа в общината. 
 Анета Колеолова: Не. 
 Иван Кичев: Сигурна сте. Защо има три договора от миналата годишна в три 
последователни дни – 2, 3 и 4 септември, трудови договори към общината освен 
договори към бюрото.  
 Анета Колеолова: Да, те са за изпълнение на проекти по трансгранично 
сътрудничество, тя е ръководител. Това е назначение за ръководител на 
трансграничните проекти, тя ги движи. По проектите – да, но не е на щатна бройка. 
 Иван Кичев: Само искам да кажа, че са много констатациите, но явно понеже 
горе-долу като глас в пустиня се оказват нещата. Без да искам да звучи грубо или да 
плаша, има достатъчно основание да бъдат сезирани други органи по всичките тези 
неща вече, които констатираме, включително и за новия проект, който не обърнахте 
внимание, опитахме се да бъде решен въпроса между нас. Клакьорите нали отзад ме 
изхвърлиха буквално с ръкопляскания, така че просто ви казвам, че ще бъдат сезирани 
финансовите органи за тези допуснати нередности, защото това са фалшификации. За 
мене дали е допусната само грешка или е умишлено не може да каже никой, но при 
положение, че сме почти на ниво да нарушим два показателя по финансова стабилност 
на общината и да минем към програма за оздравяване, ми се струва, че това е много 
рисков момент, дали не е това целта да се прави, не мога да кажа. Това са мои 
съждения, дано да не са верни. Благодаря.  

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев, заповядайте. 
 Георги Вълчев: Колеги, този анализ и отчет ще мине така или иначе. Въпросът е 
да обобщим доколкото можем това което видяхме от отчета и да си направим 
съответните изводи за състоянието на общината, затова са необходими естествено да 
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си припомним някои от цифрите, аз съм си ги извадил тука. Значи като цяло виждаме, 
че от 2014г. до 2019г. имаме едно сериозно завишаване на приходната част и дотук се 
свършва с радостта, защото това не е наше дело, а е дело както се описва в самия отчет 
на субсидиите т.е. външно финансиране и целеви трансфери. Т.е. собствените приходи  
от 2014г. почти не са мръднали, това са констатациите на самата община. 
Същевременно се увеличават просрочените задължения, неразплатените разходи 
бележат ръст със 118х. спрямо миналата година говорим. Вземанията са около 180х. 
повече от миналата година. Бюджетното салдо за което преди малко коментирахме, 
което според чл.310, т.5 не трябва да е отрицателна величина. Е, забележете 2016г. то е 
плюс 1070х., 2017г. приблизително милион плюс, 2018г. – 550х. плюс, 2019г. – минус 
553х. Същевременно продаваме като луди общинска собственост, имаме 113% 
увеличение са скочили продажбите, обаче те не могат да запушат дупката, която 
имаме. Събираемостта е чудесна – 78,63% спрямо 65,9 за страната т.е. имаме високи 
данъци и такси, събираме ги добре, продаваме, обаче нещата вървят надолу. Както 
казвам просрочените задължения към доставчиците са със 118х. повече спрямо 
предната година, дали обаче са 118х. да се запитаме. Аз съм убеден, че общината и 
ОП“ОБЧ“ има да дава, тука няма фирма, която се занимава със строителство на която 
те не дължат пари. Голяма част от фирмажиите, понеже се познаваме тука, казват не 
мога да пусна фактура, защото ще трябва да платя ДДС, а същевременно не знам кога 
общината ще ми се издължи, значи имаме и скрити неразплатени суми. После, както 
казахме събираемостта – да, просрочените задължение 118х., първенци естествено по 
разпореждане с кредитите са общината и Озеленяване, благоустройство и чистота 
/ОБЧ/, вземанията от наематели са намалели, естествено ние продаваме вече намалят 
наемателите. Държавните дейности се субсидират с 388х., а заплатите са ниски, 
несъответствия някакви, общинските да кажем 1200х. Същевременно веществената 
издръжка обаче е паднала с 1300х. т.е. сме се свили ама, опънали сме колана здраво. 
МБАЛ и МЦ за там какви са предвижданията за тази година спрямо миналата. 
Миналата 72х. МБАЛ, тази година ще получи 45. Медицинския център 77х. миналата 
годи, тази година 30х. и то в какво състояние сме в момента пред COVID. Увеличение 
на външните услуги навсякъде, преди малко ги спомена госпожата. Само за 
Общинското горско спрямо миналата година са 118х. завишение най-високо за 
последните пет години от които само за миналата година 50х. за външни услуги. 
Разходите за обреди обаче се увеличават, хората намалят, обредите трябва да се 
увеличат няма начин. Какво да говорим за ОБЧ, Братово – 295х. само за миналата 
година дължим, 236700 за по миналата 2018г., висят ни още 326700лв. това е само за 
Братово. Разхода на осветлението е паднало от 90 на 25, икономисваме и там здраво. 
Пералнята, също икономисваме, 40х. за миналата година с 5х. по-малко, по малко се 
перем вероятно, не знам да е паднала цената на перилните препарати. Чистота, не се 
чистим бе, не се и мием, защото 76500 по-малко за миналата година, то и си личеше. 
Обаче озеленяването забележете 160х. за озеленяване, 33х. повече от миналата година. 
Ходим голи, мръсни, обаче с едно цветенце тука, това е. Пенсионерските клубове 21х. 
по-малко, чухме че огромна част не са и разплатили въобще. Имаме много спечелени 
проекти, това е добре. Голяма част от тези проекти са наети хора, фонд работна 
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заплата се плаща естествено от проектите, тези хора работят в ОБЧ. Аз съм бил 
ръководител и знам, че съм създавал бригади строителни, плащал съм им аз заплата от 
фирмата, за да може тези строителни бригади да ми докарат приход. Тука на ОБЧ му 
се дават и на общината се дават безплатно хора, приходите никакви, странна работа. 
Възникват доста въпроси. Обаче, за да го обобщим за всички тези които не разбраха 
нищо от тези цифри, ще се опитам да го обясня много простичко и с това ще завърша. 
Какво представлява общината, тя е една голяма къща, защото ние сме една голяма 
община, на два етажа с по пет стаи, десет стаи все едно, представете си гаражче, 
дворче, това е нашата община. Сега забележете фасадата вънка, измазана, санирана, 
боядисана, перфектна градинка, видяхме много пари са дадени за озеленяване. 
Перфектна градинка, в гаража Мерцедес, е, нямаме пари да го караме там гориво, 
обаче той стои там и хората го гледат. Тротоарът изпънат, пътя аутобан, това е вънка. 
Сега обаче там където живеем, вътре в къщата, тя е десет стаи, обаче пет сме продали, 
продаваме сериозно, вече сме се сгъчили в другите пет стаи. Вътре – глад, икономии, 
знаят го, администрацията е наясно. Тока амен, амен пред спиране, защото намалили 
сме разходите. Пералня – не се пере, вътре ходим мръсни, досега, ако сме се прали 
веднъж на седмицата, сега веднъж на месец, за да можем да икономисаме. Не се 
къпем, трябва да намалим водата. Няма пари за лекарства, защото казахме, че са 
намалили рязко парите към двата общински обекта. За възрастните сме заделили 
някакви пари за погребения това е. Храним се по-малко. За чистота въобще няма какво 
да говорим, 76х. по-малко т.е. не се и чисти, ако се хвърли една метла на годината 
вътре в тази къща, добре. Не знам и къде ходим сигурно по голяма нужда. Искате ли 
да живеете в такава къща. Аз не искам да живея. И сега искам да задам три въпроса 
конкретно. Първо, разбрахме, че много хора са отишли безплатно да работят да речем 
в ОБЧ или в общината. Най вече за ОБЧ ме интересува, какви приходи докарахме 
оттам, чух 40х., смешни, смешни, аз ще ви кажа, че само една от машините там може 
да докара този приход, една машина, не говорим за хората, не за строителните групи, 
не за друго, а сега в момента има и повече машини. Как се е случило това не ми стига 
акъла. Вторият ми въпрос е изплащат ли се просрочените задължения, във връзка и с 
това което каза г-н Кичев, в реда който е заложен по график от Общинския съвет, ако – 
да, така, ако – не, защо. Третият ми въпрос е каква е визията на управителното тяло, 
общинските съветници които управляват, общинска администрация, която е основното 
управително тяло за бъдещето на ОБЧ, защото то е в колапс. На какво се дължи това, 
на лошо управление, на лошо стопанисване, на нещо заедно вие ще кажете. Благодаря 
ви за вниманието. 
 Динко Цъцаров: Г-жо Колеолова,  може ли в момента да дадете някакви отговори 
на зададените въпроси. 
 Анета Колеолова: В момента единствено на втория въпрос – дали се изплащат 
просрочените задължения, да, правим всичко необходимо за намаляване първо на 
онези дългосрочни просрочени задължения за което прилагаме и справка. Тази година 
сме приложили справка за изпълнение на просрочените задължения от 2018г., след 
като изтече 2019г. ще дадем отчет и за 2019г. Вероятно не са точно по начина по който 
са планирани, но като цял обем покриват размера, който сме предвидили за просрочие.  
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 Динко Цъцаров: Първият ви въпрос как беше г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: За визията като цяло на общината се интересувам.  

Динко Цъцаров: Това беше третия въпрос, а първия... 
 Георги Вълчев: Първия, за приходите, значи защо са такива ниски приходите. 
 Янко Германов: Ние много неправилно задаваме въпросите към г-жа Колеолова. 
Тука трябва да дойде друг човек да отговаря за тези неща. Ние я нападаме, нито тя ги е 
планирала, нито тя ги осъществява. Тя е един изпълнител на който и се задават 
задания, казват и да разплаща, разплащай, заприходи и не ги заприходи. Ние искаме 
сега от нея тя да ни обясни неща, които въобще не е може би в нейния ресор. Ми се 
струва, че тук трябваше да е кмета и който трябва да отговаря, да дойде тука да 
отговори. Какво задаваме въпроси, на които тя не може да ни отговори и няма и право 
да ни отговори, защото ако ни отговори може и да не е тука. Мисля, че въобще няма, 
без отсъствието на някои хора въобще няма какво да го разискваме този отчет. 
 Йона Чобанова: Ти какво предлагаш, да отпадне точката. 
 Янко Германов: Тя че няма да отпадне, няма да отпадне. 
 Динко Цъцаров: Г-н Вълчев.  
 Георги Вълчев: Само да допълня нещо. Понеже пак виждам така някакво  
неразбиране особено от колегите от управляващите, ако не разбраха какво искам да 
кажа. Простичко, не може да се продава непрекъснато т.е. да получаваме едни чудесни 
пари от някъде и да продължаваме да затъваме т.е. да продължава например 
просрочието на задълженията, това е нещо абсурдно. Все едно да получиш нещо от 
тотото и да ги изхарчиш тези пари едно към гьотери, разбирате ли. Да оставим това с 
къщата, където ви го дадох като пример, ако сме локомотив парен това означава, че 
огромна част от парата е заминала в свирката, ако не им ясно на хората. Ако сме кораб, 
значи това означава, че задължително трябва да се казваме „Титаник“. Защото тези 
продажби играят ролята на едни помпи, ама всички сме наясно, че помпите не спасиха 
„Титаник“.  
 Динко Цъцаров: Колеги, има ли други изказвания. Г-н Янков заповядайте. 
 Димитър Янков: Г-жо Колеолова, дано не го приемат някои от колегите като 
тормоз, ще ви помоля, понеже по-нататък в дневния ред има и продажби, то е свързано 
и с тази точка, но и със следващите, а Вие може да не сте тука, да отговорите на един 
въпрос, който отговорихте по време на комисиите, но нека това да влезе в  протокола, 
ако може. А именно в какви пера се разходват приходите от продажбите на общинска 
собственост, в какви пера трябва да се разходват и разходват ли се *** точно там.  
 Анета Колеолова: В момента ли да отговоря. Значи това е приложение 4 от което 
е видно, че постъпления от продажба на дълготрайни активи за 2019г. са 759026лв. от 
които приспадаме *** ДДС и корпоративния данък за 37989лв. и в резултат на което 
остават 721х.лв. свободен ресурс за разпределение. От тях в §51 капиталова програма 
са платени 11х.лв., §52 дълготрайни активи – 32584лв. и капиталови трансфери за 
3724лв. Съответно са платени заемите, които всъщност представляват инвестиции 
311760лв., за текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура 182531лв., 
всички тези разходи представляват, генерират остатък след приспадането им от 
приходната част генерират остатък 180678лв. за 2020г. 
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 Димитър Янков: Сега синтезирано вие го казахте на комисиите по следния начин 
доколкото си спомням. Приходите от продажбата на общинска собственост трябва, ако 
се разходват да се разходват по направления – капитално строителство по 
капиталовата програма, заеми и текущите ремонти. В тези три направления трябва да 
се разходват, там ли се разходват. 
 Анета Колеолова: По бюджета, по пера – текущ ремонт, заеми, в резултат на 
което 180х.лв. остават. От 700х.лв. остават 180х.лв. за 2020г. Това е официална 
справка, която е макет от Министерството на финансите, не е наш макет, всъщност я 
попълваме. 
 Димитър Янков: То и така би следвало да се разходват по принцип по закона за 
публичните финанси, ако не греша, но все пак нека влезе в протокола. И сега едно 
кратко изказване, освен ако някой от колегите от управляващата група, бих се радвал 
да се изкажат, но до момента не са проявили желание. Г-н Вълчев направи едно много 
подробно изказване с цифри и т.н., мога да кажа определено, че с това изказване 
заработи заплатите на групата на СДС за месец май, както и с изявите си г-н Кичев и г-
н Германов направиха същото за групата от БСП. От управляващата група обаче не 
чухме нищо, всичко е окей. Ако беше окей нямаше да има проблем, но не е окей. Ако 
някой си е направил труда да прочете този анализ, доклада към него, първите две-три 
страници оттам лъха тревога, колкото и да са объркани цифрите, неточности и т.н. 
ясно е че общината от 2016г. и особено от 2017г. с всяка една изминала година 
финансовите параметри се влошават и тя фигуративно казано потъва бавно, но 
сигурно. По втория *** показател просрочени задължения там е ясна работата. 
Другият показател поемане на задължения за … да, на ръба. От дванадесет за миналата 
година процента, тази година 13,6 нещо такова за 2019г., 2018г.-12%, 2019г.-13,6% с 
1,6%, значи до петнадесет колко остават 1,5%. Със същия темп значи и по втория 
показател удряме дъното тази година, ако вървим със същия темп. Това са опасни 
неща. В един момент общината върви към положение да ни бъде наложена отвънка, от 
държавата, защото това са показатели по закона за публичните финанси, да бъдат 
наложени мерки, оздравителни мерки. Така е направен закона, защото който не си е 
направил сметката ще трябва друг да му прави сметката, натам вървим колеги от 
управляващата група. Ясно е че най-добре беше на тази сесия да присъства г-н кмета, 
който е в отпуска сега, него не го упрекваме затова, че е в отпуска, наложило му се е и 
т.н. Ако питате мен, тази докладна, ако не е спешно, защото тази докладна за касовия 
отчет на бюджета я гледаме м. май, не вярвам да е спешно да я гледаме и м.юни. Какво 
е важно от присъствието на кмета и неща, които г-жа Колеолова както с право 
отбеляза г-н Германов, тя не може да отговори. Важна е визията, какво предстои, какво 
общинското ръководство, най-вече г-н кмета, заместниците му, екипа му в т.ч. и г-жа 
гл.-счетоводител, какво смятат да направят, не приказки и дитирамби, а конкретни 
мерки. Това нещо ще направим, за да спрем процеса на потъване поне, е това е 
важното. Бих предложил две неща: първото – да се отложи, макар че не го предложих 
в дневния ред промяна, да се отложи гласуването и да се продължи дебата и в 
следващата сесия, нека чуем и г-н Жабов. Или ако управляващата група реши да го 
гласува в момента нека поне да вземем едно второ решение в което г-н Жабов и 
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неговия екип на следващото юнско заседание да си представи визията по отношение 
на това какви мерки ще бъдат наложени с цел финансовото оздравяване, защото, ако 
ние не предприемем мерките ще ни бъдат наложени. Нещо да бъркам г-жо Колеолова, 
така ли е, ако ние не предприемем мерките вървим към положение да ни бъдат 
наложени такива. Ще приема мълчанието ви като знак на съгласие. Благодаря ви. 
 Иван Кичев: Аз само продължение, извинявам се, че пак вземам думата, 
продължение на думите на г-н Янков, може ли да разчитаме г-жо Колеолова, че една 
от мерките, които евентуално кмета предприема във връзка с оздравителните мерки за 
които говори г-н Янков е съкращаването на работния ден на администрацията. Какъв е 
мотива за това нещо, къде ще отидат средствата спестени от тези съкращения, ще има 
ли актуализация на бюджета в тази връзка, въобще каква е визията на г-н кмета, ако ви 
е споделил. Ако не ви е споделил, споделете мълчанието както и сега, за да сме 
сигурни, че изцяло отговорността пада върху него, не че се съмняваме. Какъв беше 
мотива да намали на хората работния ден респ. заплатите, какъв е мотива, при 
положение, че на администрацията са делегирани средства нали така, ако не греша. 
 Анета Колеолова: На част от администрацията, това е само на 56 човека. Да,  
местните дейности действително причината е финансовата, която както виждате 
затрудняваме се, приходите тази година са малко по-малко, почти 700х.лв. са по-малко 
приходите спрямо миналата година към м.април и съответно да намалим просрочията. 
Идеята е действително да запазим социалната, как да кажа, да могат да бъдат и на 
работа по-голямата част и съответно… 
 Иван Кичев: Значи за сметка на лошото ръководство и лошата финансова 
дисциплина от страна на кмета ще плаща цялата администрация неговата сметка, така 
ли излиза, защото аз така го тълкувам. 
 Анета Колеолова: Това си е решение и най вероятно някакви мерки ще 
предприемем… 
 Иван Кичев: Ами да, то си е решение. Всички вие ще плащате неговата 
„компетентност“.  
 Анета Колеолова: Така сме преценили. 
 Иван Кичев: Лошото е, че мълчите всичките и всичките се примирявате с неща, 
които лично вас ощетяват, хайде остави другите хора, но ощетяват лично вас и 
мълчите всичките и никой няма куража да стане и да тропне по тази маса. Така ще 
продължава и занапред, съжалявам. 
 Динко Цъцаров: Има ли други изказвания колеги. …Относно предложението на 
г-н Янков – дали да се отложи гласуването за друга сесия след като се изслуша визията 
за управление на кмета за справяне с проблемите, които са надвиснали… всъщност 
правите ли го като предложение  за отлагане на гласуването. 
 Димитър Янков: Да, първо нека да е в този ред, отлагане освен, ако не гоним 
някакви срокове г-жо Колеолова. 
 Анета Колеолова: Срока е до 30 септември, единствено една точка за 
дълговете… 
 Иван Кичев: Да се надяваме, че дотогава ще се яви кмета. 
 Димитър Янков: Нямаме спешни срокове, но да. 
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 Динко Цъцаров: Реално отчета на бюджета няма да се промени, единствено да се 
изслуша кмета. В момента присъства ръководството на общината, кмета съответно ще 
бъде запознат с протокола и ще се надяваме другата сесия да има отговор на вашия 
въпрос. Но така или иначе вие правите предложение за отлагане на гласуването и го 
подлагам на гласуване, който е съгласен с предложението на г-н Янков – докладната 
да се отложи за следващата сесия, моля да гласува с вдигане на ръка „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 9 гласа. 
Динко Цъцаров: Т.е. предложението не се приема. А пак казвам, тука е г-жа 

Дамбулова и г-н Станилов, и протокола ще бъде предаден на кмета, надявам се на 
следващото заседание да даде отговор на вашите питания. 

Димитър Янков: Нека не се надяваме г-н председател. 
Динко Цъцаров: Ами надяваме се. 
Димитър Янков: Аз имам второ предложение, аз правя второ предложение за 

протокола – на следващата сесия да се вкара докладна, той да излезе г-н кмета и да 
обясни виждането си за…, хубаво ще се приеме така или иначе няма проблеми. Той на 
следващата сесия ще  се появи, това е свършен факт, това е отчет. Аз искам да зная 
при положение, че такива са финансовите параметри, които част от тях се виждаха при 
приемането на бюджета и аз ги отбелязах тогава. Аз ви казах приемаме една куха 
бюджетна рамка, фактически пари нямаме и това става ясно при гласуването на 
настоящия отчет. Искам да видя виждането на г-н кмета и на екипа му, не казвам само 
неговото, не е човекът оркестър да знае и да може всичко, но той е главата. Виждането 
на г-н кмета и екипа му по отношение, има цял месец време, какви конкретни 
оздравителни мерки ще предприеме общината. Предложението ми е тези мерки да ги 
представят на следващата сесия и това искам да залегне в протокола и това искам да 
бъде прието. 

Динко Цъцаров: То ще залегне в протокола. 
Димитър Янков: Защото, ако не бъде прието от управляващата група това мое 

предложение това значи, че управляващата група въобще не я интересува какво се 
случва или пък има информация друга, която ние останалите не разполагаме с нея. 
Благодаря, така че държа да се подложи на гласуване. Добре, не се приема отлагане, 
тука искам да е решение на Общинския съвет. 

Динко Цъцаров: Ние в момента гласуваме отчет на бюджета, това ваше 
предложение освен в точка питане да го оформим като решение. 

Димитър Янков: А, не в точка питания г-н председател. 
Динко Цъцаров:  Как в момента да вземем решение, за кое, няма докладна 

записка по която да се приеме решение. 
Димитър Янков: Защо по този начин правите тълкувания. Общинския съвет 

може да сложи допълнително решение в приемане на отчета. Да – приема отчета, 
друга точка примерно – искаме общинска администрация да изложи своето виждане с 
конкретни оздравителни мерки.  

Динко Цъцаров: Т.е. да добавим допълнителна точка  в  решението за приемане 
на отчета, така да. 
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Димитър Янков: Да добавим точка естествено къде е проблема не виждам, 
процедурен проблем не виждам да добавим. 

Динко Цъцаров: Тогава предлагам да го гласуваме като т.13 в решението, те са 
дванадесет точки в отчета, като тринадесета точка се добавя вашето предложение…. 
Има ли други коментари колеги. …Пак казвам дванадесет са точките, една по една 
трябва да ги гласуваме, освен ако не правите предложение за общо гласуване, но аз 
лично предпочитам да се гласува точка по точка, както си е по закон. …Ако нямате 
други предложения започваме с точка 1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 
2019г. по приходната и разходната част, както следва: 

   1.1. ПО ПРИХОДА - 19 889 792  лв., в т.ч.: 
      1.1.1. За делегирани от държавата дейности – 10 509 739  лв. 

               1.1.2. За местни дейности –  9 380 053 лв. 
                /разпределени по §-фи съгласно Приложение-1/ 

   1.2. ПО РАЗХОДА - 19 889 792 лв. в т.ч.: 
      1.2.1. За делегираните от държавата дейности - 10 509 739 лв. 

                1.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности- 396 970 лв. 
               1.2.3. За местни дейности –  8 983 083  лв. 
                 /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/. 
Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 5 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  4.   Даниел Николов Чолаков        против 
  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
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 Динко Цъцаров: Точка 2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2019г. 
както следва:  

   2.1. ПО ПРИХОДА - 18 327 926 лв., в т.ч.: 
      2.1.1. За делегирани от държавата дейности – 9 716 426 лв. 

               2.1.2. За местни дейности –  8 611 500  лв. 
                /разпределени по §-фи съгласно Приложение-1/ 

   2.2. ПО РАЗХОДА - 18 327 926  лв. в т.ч.: 
      2.2.1. За делегираните от държавата дейности - 9 716 426  лв. 

                2.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 388 170 лв.  
               2.2.3. За местни дейности – 8 223 330 лв. 
                 /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/. 
Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 6 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 Динко Цъцаров: Точка 3.  Приема окончателния годишен план и отчета за 
капиталовите разходи през 2019г., съгласно Приложение-3 и 3 а. 

   3.1. Приема окончателния годишен план и отчета за разпределение на 
приходите от продажби по § 40-00, за финансиране на капиталови разходи, съгласно 
Приложение-4. Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
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                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  4.   Даниел Николов Чолаков        против 
  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев        против 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

Динко Цъцаров: Точка 4. Приема окончателен годишен план и отчета на 
извънбюджетните сметки и фондове за 2019г., съгласно Приложения-5 и Разшифровка 
на отчетените трансфери за съфинансиране по проекти ЕС- Приложение 5 а. 
Гласуваме.  

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 6 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
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  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

 Динко Цъцаров: Точка 5. Приема  отчета за състоянието на общинския дълг за 
2019г., съгласно Приложение-6.   
 Утвърждава ползвания и невъзстановен към  края на годината вътрешен заем от 
бюджета за СЕС 295 774 лв. и предоставения заем от държавни дейности за местни 
дейности в размер на 256 572 лв. Гласуваме.  

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 5 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 Динко Цъцаров: Точка 6. Приема отчета за просрочените вземания и задължения 
2019г. –Приложение 7 и Отчет на разплатените просрочени задължения - Приложение 
7а. Гласуваме.  

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
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  4.   Даниел Николов Чолаков        против 
  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев       против 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

Динко Цъцаров: Точка 7. Приема отчета по финансовите показатели на чл.130 от 
ЗПФ. Приложение 8. Гласуваме.  

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  4.   Даниел Николов Чолаков        против 
  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев       против 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 

Динко Цъцаров: Точка 8. Приема разпределението на преходния остатък към 
31.12.2019г., съгласно   Приложение 9. Гласуваме.  

Общ брой на общинските съветници – 17 
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Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  4.   Даниел Николов Чолаков        против 
  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев       против 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 Динко Цъцаров: Точка 9. Приема годишен план и отчет към 31.12.2019г. на 
предоставената субсидия на читалище Средец, Клуб по борба, Волейболен клуб и 
Футболен клуб, Клуб по корабомоделизъм, МЦ 1  Средец и СНЦ ”Диалог”, съгласно 
приложенията. Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 5 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  4.   Даниел Николов Чолаков        против 
  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
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  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 Динко Цъцаров: Точка 10. Приема информацията по чл.137 от ЗПФ на МБАЛ 
Средец, съгласно приложението. Гласуваме.   

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев  въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 Динко Цъцаров: Точка 11. Във връзка с финализирано плащане и приключване 
на проект № BG05М90ОР001-2.010-0478-С01 от 26.06.2018 г. “Красива община“ 
изпълняван от Сдружение с нестопанска цел “Диалог“ одобрява трансформирането на 
предоставената временна помощ в размер на 15 830,48 лв. в субсидия съгласно 
приложението. Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 3 
               “въздържали се” – 3 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 
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  3.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  4.   Даниел Николов Чолаков        против 
  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев       против 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова       против 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 Динко Цъцаров: Точка 12. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета  в 
размер на 6 553лв. и на Председателя на ОС - 1 437лв. Утвърждава  сумите за 
командировки на Кмета  в страната 560лв., 522лв. командировки чужбина и на 
Председателя на ОБС командировки в страната  546 лв. Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев            за 
  4.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  5.   Димитър Киряков Янков            за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев           въздържал се 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова  въздържал се 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
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 Динко Цъцаров: И като точка тринадесета предложението на г-н Янков, как да 
бъде формулирано точно, предложете го, за да влезе в протокола. 
 Димитър Янков: На следващото заседание на Общински съвет – Средец кмета на 
общината и общинска администрация да представят програма за оздравителни мерки 
предвид финансовото състояние на общината към настоящия момент. 
 Динко Цъцаров: Колеги, който е съгласен с това предложение на г-н Янков, моля 
да гласува. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 

1.   Валери Димитрова Ангелов въздържал се 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова въздържал се 
  9.   Йона Николова Чобанова   за 

10.  Красимира Янкова Георгиева   въздържал се 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова  въздържал се 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 Динко Цъцаров: Колеги, това беше последното гласуване по тази точка. 
 Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 126 
28 май 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.140,  ал.1 и 2 от Закона за публичните 
финанси, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
          1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2019г. по приходната и 
разходната част, както следва: 

   1.1. ПО ПРИХОДА - 19 889 792  лв., в т.ч.: 
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      1.1.1. За делегирани от държавата дейности – 10 509 739  лв. 
               1.1.2. За местни дейности –  9 380 053 лв. 
                /разпределени по §-фи съгласно Приложение-2/ 

   1.2. ПО РАЗХОДА - 19 889 792 лв. в т.ч.: 
      1.2.1. За делегираните от държавата дейности - 10 509 739 лв. 

                1.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности- 396 970 лв. 
               1.2.3. За местни дейности –  8 983 083  лв. 
                 /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/ 

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2019г. както следва:  
   2.1. ПО ПРИХОДА - 18 327 926 лв., в т.ч.: 
      2.1.1. За делегирани от държавата дейности – 9 716 426 лв. 

               2.1.2. За местни дейности –  8 611 500  лв. 
                /разпределени по §-фи съгласно Приложение-2/ 

   2.2. ПО РАЗХОДА - 18 327 926  лв. в т.ч.: 
      2.2.1. За делегираните от държавата дейности - 9 716 426  лв. 

                2.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 388 170 лв.  
               2.2.3. За местни дейности – 8 223 330 лв. 
                 /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/ 

3.  Приема окончателния годишен план и отчета за капиталовите разходи през 
2019г., съгласно Приложение-3 и 3 а. 

   3.1. Приема окончателния годишен план и отчета за разпределение на 
приходите от продажби по § 40-00, за финансиране на капиталови разходи, съгласно 
Приложение-4. 

4. Приема окончателен годишен план и отчета на извънбюджетните сметки и 
фондове за 2019г., съгласно Приложения-5 и Разшифровка на отчетените трансфери 
за съфинансиране по проекти ЕС- Приложение 5 а. 

5. Приема  отчета за състоянието на общинския дълг за 2019г., съгласно 
Приложение-6.   
 Утвърждава ползвания и невъзстановен към  края на годината вътрешен заем от 
бюджета за СЕС 295 774 лв. и предоставения заем от държавни дейности за местни 
дейности в размер на 256 572 лв. 

6. Приема отчета за просрочените вземания и задължения 2019г. –Приложение 
7 и Отчет на разплатените просрочени задължения - Приложение 7а. 

7. Приема отчета по финансовите показатели на чл.130 от ЗПФ. Приложение 8. 
8. Приема разпределението на преходния остатък към 31.12.2019г., съгласно   

Приложение 9. 
9. Приема годишен план и отчет към 31.12.2019г. на предоставената субсидия 

на читалище Средец, Клуб по борба, Волейболен клуб и Футболен клуб, Клуб по 
корабомоделизъм, МЦ 1  Средец и СНЦ ”Диалог”, съгласно приложенията. 

10. Приема информацията по чл.137 от ЗПФ на МБАЛ Средец, съгласно 
приложението. 

11. Във връзка с финализирано плащане и приключване на проект № 
BG05М90ОР001-2.010-0478-С01 от 26.06.2018 г. “Красива община“ изпълняван от 
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Сдружение с нестопанска цел “Диалог“ одобрява трансформирането на 
предоставената временна помощ в размер на 15 830,48 лв. в субсидия съгласно 
приложението. 

12. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета в размер на 6 553лв. и 
на Председателя на ОС - 1 437лв. Утвърждава  сумите за командировки на Кмета  в 
страната 560лв., 522лв. командировки чужбина и на Председателя на ОБС 
командировки в страната 546 лв. 
 13. На следващото заседание на Общински съвет – Средец кмета на общината 
и общинска администрация да представят програма за оздравителни мерки на 
финансовото състояние на общината към настоящия момент. 
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Динко Цъцаров: Продължаваме работа със следващата ТОЧКА ТРЕТА от 
дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: 1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на 

прокарване и  сервитут,  за трасе на подземен кабел ниско напрежение, за 

захранване с електроенергия на п.и с идентификатор 67413.16.13 , с НТП нива,  

м. „Кръстева река“, собственост на „Ай Ти Пи – България“ ЕООД,  през 

поземлени имоти с идентификатори: 64713.13.14, 64713.13.85, 64713.19.105, 

64713.17.112, 64713.17.104, 64713.16.6, 64713.16.7, 64713.16.109, по кадастралната 

карта на землището на с.Сливово, общ. Средец, одобрена през 2018г., със заповед 

на изпълнителен директор на АГКК.  2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП 

/парцеларен план/, за трасе на  подземен кабел ниско напрежение, за захранване с 

електроенергия на п.и. с идентификатор 67413.16.13, с НТП нива, м. „Кръстева 

река“, собственост на „Ай Ти Пи – България“ ЕООД  през поземлени имоти с 

идентификатори: 64713.13.14, 64713.13.85, 64713.19.105, 64713.17.112, 

64713.17.104, 64713.16.6,   64713.16.7, 64713.16.109, по кадастралната карта на 

землището на с. Сливово, общ. Средец, одобрена през 2018г., със заповед на 

изпълнителен директор на АГКК. 

Докладва инж. Яна Кирязова – директор дирекция „Устройство на територията, 
строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 127 
28 май 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет гр. Средец на основание чл.29, ал.1  от Закона за опазване 

на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и чл.30 от Правилника за приложение на Закона за 
опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, дава  Предварително съгласие за право на 

преминаване, право на прокарване и сервитут  на  трасе, на подземен кабел  ниско 

напрежение, за захранване с електроенергия на п.и. с идентификатор 67413.16.13, 

с начин на трайно ползване /НТП/ „нива“, м. „Кръстева река“ , собственост на 
„Ай Ти Пи – България“ ЕООД, през поземлени имоти с идентификатори: 

67413.13.85 - ПОС, с начин на трайно ползване “полски път“, м.“Азмака“, 
67413.19.105 - ПОС ,с начин на трайно ползване „полски път“, м.“Милианов баир“, 
67413.17.112- ПОС, с начин на трайно ползване „полски път“, м.“Кръстева 

кория“, 
67413.17.104- ЧОС, с начин на трайно ползване „дере“, м.“ Милианов баир“, 
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67413.16.109- ПОС, с начин на трайно ползване „полски път“, м.“Кръстева река “, 
по кадастралната  карта на землището на с.Сливово общ.Средец, одобрена през 
2018г.  
           2. Общинският съвет гр. Средец на основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, допуска изработването на ПУП-ПП /парцеларен 

план/ за трасе на подземен  кабел  ниско напрежение, за захранване с 

електроенергия на п.и. с идентификатор 67413.16.13, с НТП нива, м. „Кръстева 
река“, собственост на „Ай Ти Пи – България“ ЕООД,  през поземлени имоти с 
идентификатори: 

67413.13.14 - собственик Яни Тодоров Стайков, с начин на трайно ползване  
„нива“, м.“Азмака“, 

67413.13.85 - ПОС, с начин на трайно ползване  „полски път“, м.“Азмака“, 
67413.19.105 - ПОС, с начин на трайно ползване „полски път“, м.“Милианов баир“, 
67413.17.112- ПОС, с начин на трайно ползване „полски път“, м.“Кръстева 

кориа“, 
67413.17.104 - ЧОС, с начин на трайно ползване  „дере“, м.“ Милианов баир“, 
67413.16.6 - собственик Димитър Стоянов Марков, с начин на трайно ползване  

„нива“, м.“Кръстева река“, 
67413.16.7 - собственик Стамат Николов Стаматов, с начин на трайно 

ползване  „нива“, м.“Кръстева река“, 
67413.16.109- ПОС, с начин на трайно ползване „полски път“, м.“Кръстева река “, 

по кадастралната  карта на землището на с. Сливово общ. Средец, одобрена през 
2018г.  
           3. Общинският съвет гр. Средец на основание чл.21, ал. 1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124 б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, одобрява заданието за изработване на ПУП-ПП 

/парцеларен план/ за трасе на подземен  кабел  ниско напрежение, за захранване с 

електроенергия на п.и. с идентификатор 67413.16.13 , с НТП нива, м. „Кръстева 
река“ , собственост на „Ай Ти Пи – България“ ЕООД,  през поземлени имоти с 
идентификатори: 64713.13.14, 64713.13.85, 64713.19.105, 64713.17.112, 64713.17.104,   
64713.16.6, 64713.16.7, 64713.16.109, по кадастралната карта на землището на 
с.Сливово общ.Средец, одобрена през 2018г., със заповед на изпълнителен директор на 
АГКК. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
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  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 

 
 От залата излезе Красимира Георгиева. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на 

съсобствен имот в гр.Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността. 
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 128 
28 май 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Отказва да закупи полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 31 

кв.м. с  отстъпеното право на строеж върху общински имот УПИ VІІ-1841, квартал 
126 по плана на гр. Средец, целият с площ от 290кв.м. при граници: УПИ VІІ-1840, 
край на регулация и улица и дава съгласие сградата да бъде продадена от 
собствениците И. и М. М., наследници на И. А. М. на трето лице на  цена от 
5000лева. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
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Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева   - 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 

 
 В залата излезе Красимира Георгиева. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – 

публична общинска собственост в с. Дебелт. 
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 129 
28 май 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 12 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Отдава под наем, чрез процедура на публично обявен търг с тайно наддаване, 
общинско помещение, предназначено за лекарски кабинет с площ от 11 кв.м., 
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находящо се в югоизточната част на първи етаж от двуетажна масивна сграда – 
кметство с. Дебелт със з.п. на сградата от 380,00 кв.м., изградена в УПИ ХІІ, кв. 34 
по плана на селото, с Акт за ПОС № 61/ 11.05.2011 г., при граници на помещението: 
изток – външен зид, запад –общ.помещение, север-коридор и юг-външен зид.  

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за помещението с площ от 
11 кв.м. в размер на 66,00 лв. без вкл. ДДС. (определена съгласно Приложение № 1, т. 
VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост)   

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за наем за срок от пет години. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
  

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – 

частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Вълчаново. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
 Димитър Янков: Въпрос от мен – сумарно колко са декарите и парите. 
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 Маргарита Стойчева: Декарите са 138,963, като цената за всички декари общо е 
40672лв. т.е. 292лв. на дка средно, защото са различни категориите, 10% е завишено.  
 Димитър Янков: Тя и при търга ще се завиши с още 10%, предвид категориите 
разбрах. Имам едно предложение по тази докладна. Уважаеми колеги, тази докладна 
влиза за втори път и при настоящото разпределение на силите, ако не бъде подкрепена 
и предвид факта, че г-н Джермов е свързано лице със заявителя, братовчеди са и пак 
няма да мине. Няма смисъл да я дондуркаме, аз който съм противник на продажбите, 
ви заявявам и ще подкрепя тази докладна, защото не е редно някой да е потърпевш 
заради това, че негов братовчед е общински съветник. Но ще подкрепя при едно 
условие и условието е т.2 в решението на Общинския съвет да бъде следното – парите 
от продажбата на тази общинска собственост да се насочат за ремонт на помещенията 
на МБАЛ-СРЕДЕЦ с цел преместването им на горния етаж. Проблема с оная стара 
сграда, в която все още се помещават голяма част от болните от Средецката общинска 
болница, така или иначе имаше още стари идеи да се продава този корпус и то не е 
лошо да се осъществи подобна сделка, но за да се осъществи, дай боже в бъдещ план 
някой да има купувач, който да положи нещо. Ние трябва да сме взели мерки по 
ремонт на помещенията в новия корпус и това ми е предложението, буквално цитирам 
– парите от продажбата да се насочат в ремонти на новия корпус на МБАЛ-СРЕДЕЦ и 
не само тази продажба, защото те няма да стигнат, ще се реализират едни 50х.лв.. И ще 
моля както по реда на постъпването да се гласува първо това предложение. 
 Динко Цъцаров: Т.е. допълнителна точка в решението да влезе, като т.4. Други 
изказвания колеги. Заповядайте. 
 Даниел Чолаков: В допълнение на г-н Янков искам да заложа в неговото 
предложение и срок за изпълнение със започване на ремонта, срок примерно до края 
на годината ***. 
 Йона Чобанова: Той може да започне и да не свърши никога. 
 Димитър Янков: Не възразявам. 
 Маргарита Стойчева: Не знам срок категоричен дали може, защото тепърва ще 
се проведе евентуално и обществена поръчка, а там вече не знам дали може да се 
посочва конкретен срок. 
 Иван Кичев: Срока може да бъде фиксиран след финализиране на продажбата,  
някакъв период, не да се посочи дата. 
 Димитър Янков: Не е необходимо непременно да се извършват ремонтни 
дейности *** след като разполагаме с цяло общинско предприятие. Може с тези 
50х.лв. да се свършат много неща и не е необходимо непременно да се обявява 
поръчка. Но ако трябва с натрупване от следващи сделки с тези пари да се, защото 
това е спешно, видяхме в ситуацията с въпросния вирус държавата в какво положение 
се намира, българското здравеопазване, да не говорим за Средецко такова, която от 
материална част, като оборудване изостават значително спрямо средната обстановка. 
Благодаря. Ще подкрепя, ако колега направите конкретно предложение към моето за 
срока. 
 Даниел Чолаков: Шест месеца след финализиране на сделката да се започнат 
някакви действия. 
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 Динко Цъцаров: Парите от продажбата да се насочат в ремонти на новия корпус 
на МБАЛ-СРЕДЕЦ и да се добави като… 
 Димитър Янков: Началото на ремонтните дейности да започнат до шест месеца 
след финализиране на сделката. 
 Даниел Чолаков: По тази точка, да. 
 Динко Цъцаров: Други предложения има ли колеги. …Ако нямате гласуваме 
първо това предложение, което е на г-н Янков, допълнено от г-н Чолаков, който е 
съгласен с техните предложения - Парите от продажбата да се насочат в ремонти на 
новия корпус на МБАЛ-СРЕДЕЦ, като началото на ремонтните дейности да започне до 
шест месеца след финализиране на сделката, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 5 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  въздържал се 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров  въздържал се 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова въздържал се 
  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова въздържал се 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова  въздържал се 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 Динко Цъцаров: Колеги, гласуваме докладната с направената промяна в нея, 
който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
 Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, Общински 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 130 
28 май 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 
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ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 

поземлен имот с идентификатор 72059.11.310 в размер на 909,00 лева, на имот с 
идентификатор 72059.290.545 в размер на 348,00 лева, на имот с идентификатор 
72059.11.106 в размер на 1600,00 лева, на имот с идентификатор 72059.11.107 в 
размер на 4426,00 лева, на имот с идентификатор 72059.11.301 в размер на 84,00 
лева, на имот с идентификатор 72059.11.303 в размер на 473,00 лева, на имот с 
идентификатор 72059.11.304 в размер на 1676,00 лева, на поземлен имот с 
идентификатор 72059.11.306 в размер на 2152,00 лева, на имот с идентификатор 
72059.11.311 в размер на 3271,00 лева, на имот с идентификатор 72059.11.323 в 
размер на 1506,00 лева, на имот с идентификатор 72059.11.338 в размер на 511,00 
лева, на имот с идентификатор 72059.11.339 в размер на 2325,00 лева, на имот с 
идентификатор 72059.11.401 в размер на 176,00 лева, на имот с идентификатор 
72059.160.10 в размер на 3501,00 лева, на имот с идентификатор 72059.220.33 в 
размер на 828,00 лева, на имот с идентификатор 72059.300.18 в размер на 2250,00 
лева, на имот с идентификатор 72059.385.14 в размер на 10939,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на: 

- имот с идентификатор 72059.11.310 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №000310, с площ 4388 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с 
граници и съседи: 72059.11.481, 72059.11.252, 72059.11.108, 72059.11.358, с начална 
тръжна цена 1000,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.290.545 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №000545,  с площ 1668 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”Долапски 
бент”, с граници и съседи: 72059.290.27, 72059.340.339843, 72059.290.540, с начална 
тръжна цена 400,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.106 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №011106, с площ 6407 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с 
граници и съседи: 72059.11.107, 72059.11.105, 72059.11.104, 72059.11.403, 72059.11.96, 
72059.11.13, с начална тръжна цена 1760,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.107 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №011107,  с площ 17759 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с 
граници и съседи: 72059.11.251, 72059.11.109, 72059.11.5, 72059.11.699, 72059.11.105, 
72059.11.106, 72059.11.13, 72059.11.108, с начална тръжна цена 4870,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.301 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №011301, с площ 397 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с 
граници и съседи: 72059.11.401, 72059.11.303, 72059.11.501, 72059.11.502, 
72059.88.9901, с начална тръжна цена 100,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.303 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
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предходен план №011303, с площ 2275 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с 
граници и съседи: 72059.11.401, 72059.11.339, 72059.11.304, 72059.11.305, 
72059.11.501, 72059.11.301, с начална тръжна цена 530,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.304 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №011304, с площ 6713 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с 
граници и съседи: 72059.11.339, 72059.11.542, 72059.11.306, 72059.11.305, 
72059.11.303, с начална тръжна цена 1900,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.306 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №011306, с площ 8622 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с 
граници и съседи: 72059.11.304, 72059.11.542, 72059.11.586, 72059.11.305, с начална 
тръжна цена 2400,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.311 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №011311, с площ 11211 кв.м., 7 категория, нтп- нива, м.”До село”, с 
граници и съседи: 72059.11.586, 72059.11.307, 72059.11.542, 72059.11.339, с начална 
тръжна цена 3600,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.323 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №011323, с площ 5173 кв.м., 7 категория, нтп- нива, м.”До село”, с 
граници и съседи: 72059.11.635, 72059.11.321, 72059.11.322, 72059.11.7, 72059.11.324, с 
начална тръжна цена 1660,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.338 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №011338, с площ 2040 кв.м., 7 категория, нтп- нива, м.”До село”, с 
граници и съседи: 72059.11.337, 72059.11.339, 72059.11.505, 72059.11.506, 
72059.11.637, с начална тръжна цена 570,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.339 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №011339, с площ 7972 кв.м., 7 категория, нтп- нива, м.”До село”, с 
граници и съседи: 72059.11.337, 72059.11.311, 72059.11.586, 72059.11.542, 
72059.11.304, 72059.11.303, 72059.11.401, 72059.11.505, 72059.11.506, 72059.888.9901, 
72059.11.338, с начална тръжна цена 2560,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.11.401 с номер по предходен план №011401, с 
площ 845 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.339, 
72059.11.303, 72059.11.301, 72059.888.9901, 72059.11.505 с начална тръжна цена 
200,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.160.10 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №160010, с площ 11999 кв.м., 7 категория, нтп- нива, м.”Гирин 
кайряк”, с граници и съседи: 72059.160.178, 72059.160.11, 72059.160.9, 72059.160.35, 
72059.160.326, с начална тръжна цена 3850,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.220.33 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №220033, с площ 3999 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”Голямата 
могила”, с граници и съседи: 72059.220.227, 72059.220.35, 72059.220.167, 
72059.220.124, 72059.220.36 с начална тръжна цена 950,00 лева; 

- имот с идентификатор 72059.300.18 по КККР на с.Вълчаново с номер по 
предходен план №300018, с площ 10,000 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”Стария 
сливовски път”, с граници и съседи: 72059.300.801, 72059.300.19, 72059.340.843, 
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72059.300.17, с начална тръжна цена 2500,00 лева; 
- имот с идентификатор 72059.385.14 по КККР на с.Вълчаново с номер по 

предходен план №385014, с площ 37495 кв.м., 7 категория, нтп- изоставена нива, 
м.”Кариерата”, с граници и съседи: 72059.385.847, 72059.385.590, 72059.385.13, 
72059.280.843, с начална тръжна цена 12050,00 лева. 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 4. Парите от продажбата да се насочат в ремонти на новия корпус на МБАЛ-
СРЕДЕЦ, като началото на ремонтните дейности да започне до шест месеца след 
финализиране на сделката. 
  

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов въздържал се 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
  

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска  земя от ОПФ 

на територията на община Средец. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 131 
28 май 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и чл.26, чл.27 от НРПУРИВОС, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем, чрез публичен търг с явно 

наддаване, считано от стопанската 2020/2021 г., земеделски земи от общинския 
поземлен фонд по приложен списък, неразделна част от настоящото решение. 
 2. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата на търг с явно 
наддаване  за отдаване под наем на  земеделски земи от ОПФ по точка 1. за срок до 5 
стопански години, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и 
сключи договори за наем, при начални тръжни цени за ІІІ категория- 19,00 лв./дка, ІV 
категория- 18,00 лв./дка, V категория- 17,00 лв./дка, VІ категория- 16,00 лв./дка, VІІ 
категория- 15,00 лв./дка, VІІІ категория- 14,00 лв./дка, ІХ категория- 13,00 лв./дка, Х 
категория- 12,00 лв./дка, изоставени трайни насаждения- 12,00 лева/дка. 
 3. Участници в търговете с явно наддаване могат да бъдат само земеделски 
производители, регистрирани на територията на община Средец. 
 

 

Списък  

на свободните общински земеделски имоти – с начин на трайно ползване –  

нива, изоставена нива, изоставени трайни насаждения,  

предназначени за отдаване под наем за стопанската 2020/2021 година 
 
Землище с.Белеврен:  
Имот №009033-2,811 дка, VІІІ категория-нива, м.”Лозята”  
Имот №014029-1,000 дка, V категория-нива, м.”Край село”  
Имот №015009-2,512 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №015020-5,405 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №018110-1,275 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Над село” 
Имот №024045-2,435 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Домуз орман”  
Имот №052027-20,990 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Голямата калка”  
Имот №052029-7,147 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Голямата калка”  
Землище с. Белила:  
Имот №000090-0,609 дка, ІІІ категория- нива,  
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Имот №000092-1,773 дка, ІІІ категория- нива,  
Имот №000127-1,304 дка, ІХ категория- нива,  
Имот №000176-9,082 дка, ІХ категория- нива,  
Имот №000204-2,559 дка, ІХ категория- нива,  
Имот №000223-1,737 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000225-0,913 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000229-7,456 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000231-2,239 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000246-1,171 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000248-0,278 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000277-6,326 дка, ІІІ категория- нива,  
Имот №000279-1,271 дка, ІІІ категория- нива,  
Имот №000285-0,886 дка, VІ категория- нива,  
Имот №011012-0,114 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011023-0,560 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011024-0,242 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011025-0,152 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011034-1,846 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011038-0,963 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011039-2,771 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011041-1,374 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011042-0,980 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011043-0,742 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011046-1,993 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011048-2,129 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011055-0,739 дка, VІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011056-0,505 дка, VІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011057-0,634 дка, VІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011064-0,389 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011066-0,983 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011068-0,449 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011069-0,285 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011070-0,268 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011071-0,178 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011074-0,145 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011075-0,336 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011082-0,555 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011100-0,205 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011116-0,741 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011117-0,450 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011185-1,054 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011214-1,233 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021010-12,999 дка, ІІІ категория- нива, м.”Парцелите” 
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Имот №022003-7,000 дка, VІ категория- нива, м.”Парцелите” 
Имот №044041-5,268 дка, ІХ категория- нива, м.”Ай дере”  
Землище с. Богданово:  
Имот №000033-3,542 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Елов дол” 
Имот №000038-9,791 дка, V категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000084-8,039 дка, VII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000108-1,845 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №000163-15,332 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Картала”  
Имот №000199-1,251 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000200-0,600 дка, VIII категория-изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000208-0,852 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000252-2,977 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000254-1,020 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000315-0,791 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000359-3,313 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000383-4,996 дка, VII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000394-1,626 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №000396-12,171 дка, V категория- нива, м.”Равния кън”  
Имот №000397-21,877 дка, V категория- нива, м.”Равния кън”  
Имот №000596-1,793 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000610-1,174 дка, IV категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000662-2,014 дка, IV категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000782-0,999 дка, IX категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000786-37,796 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Зимовника”  
Имот №000843-2,881 дка, V категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000892-4,187 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №001027-1,495 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №002179-4,452 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №002345-0,616 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №002348-1,473 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №002355-2,474 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №003058-0,970 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003059-1,758 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003060-0,989 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003062-1,040 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003063-1,434 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003064-1,339 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003065-1,959 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003066-1,989 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003074-0,965 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003082-0,161 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003086-0,107 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003087-0,043 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
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Имот №003088-0,328 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003090-1,605 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003091-0,984 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003093-0,416 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №004072-3,519 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №004103-1,660 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №004105-1,935 дка, VIII категория- нива, м.”Край село” 
Имот №005107-1,033 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005108-2,147 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005111-0,849 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005112-3,868 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005113-1,979 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005114-1,202 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007127-0,660 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007128-0,496 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007129-1,004 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007132-1,052 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №008295-0,580 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №008296-0,584 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №013019-7,521 дка, VII категория- нива, м.”Гюбрето”  
Имот №014011-2,739 дка, IV категория- нива, м.”Гюбрето”  
Имот №015016-1,000 дка, VII категория- нива, м.”Кучка баир”  
Имот №016008-8,549 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кучка баир”  
Имот №021143-0,308 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021144-0,454 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021145-1,130 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021146-0,757 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021147-0,584 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021148-0,326 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021200-0,235 дка, VIII категория- нива, м.”Край село” 
Имот №026026-7,918 дка, V категория- нива, м.”Зимовника”  
Имот №027015-0,765 дка, VII категория- нива, м.”Зимовника”  
Имот №027020-4,310 дка, VII категория- нива, м.”Зимовника”  
Имот №027022-8,992 дка, VII категория- нива, м.”Зимовника”  
Имот №027023-0,716 дка, VII категория- нива, м.”Зимовника”  
Имот №027026-2,601 дка, VII категория- нива, м.”Зимовника”  
Имот №033012-11,590 дка, V категория- изоставена нива, м.”Тетре баир”  
Имот №035015-5,744 дка, V категория- нива, м.”Равния кън” 
Имот №041006-5,709 дка, IV категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви”  
Имот №041009-1,073 дка, IV категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви”  
Имот №041028-6,778 дка, IV категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви”  
Имот №041030-2,518 дка, IV категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви”  
Имот №042019-3,559 дка, IV категория- нива, м.”Елов дол”  
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Имот №042022-5,628 дка, VII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №044008-1,284 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Картала”  
Имот №044012-2,676 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Картала”  
Имот №048008-0,708 дка, IX категория- нива, м.”Саръ гюлджик”  
Имот №048012-1,766 дка, IX категория- нива, м.”Саръ гюлджик”  
Имот №049010-1,706 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Саръ гюлджик”  
Имот №049019-4,160 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Саръ гюлджик”  
Имот №058025-3,579 дка, VIII категория- нива, м.”Еклен дере”  
Имот №063010-5,406 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Горпака”  
Имот №067016-4,804 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Инката”  
Имот №068032-0,397 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Инката”  
Имот №071026-1,301 дка, IV категория- нива, м.”Клисе тарла”  
Имот №072005-0,607 дка, VIII категория- нива, м.”Клисе тарла”  
Имот №075010-7,513 дка, VIII категория- нива, м.”Бошнака”  
Имот №076006-19,456 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Бошнака”  
Имот №077011-2,577 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №077012-3,998 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №079012-3,456 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Кумурджа”  
Имот №082003-1,535 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №085006-1,300 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Карна баир”  
Имот №086002-1,473 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №086003-0,511 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №089009-1,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №092013-3,322 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Карна баир”  
Имот №102001-13,999 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере”  
Имот №102005-7,502 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере” 
Имот №102010-33,502 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере”  
Имот №102011-13,758 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере”  
Имот №103012-71,126 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Карчан баир”  
Имот №104010-8,904 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Карчан баир”  
Имот №107012-11,533 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк”  
Имот №107020-14,014 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк”  
Имот №107022-12,025 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк”  
Имот №112006-7,645 дка, IX категория-изоставена нива, м.”Чеирето”  
Имот №113007-3,865 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Решела”  
Имот №113008-4,040 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Решела”  
Имот №114025-8,309 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи дол”  
Имот №116003-6,939 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Чеирето” 
Имот №116010-4,299 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чеирето”  
Имот №116054-6,048 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чеирето”  
Имот №118004-9,640 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дереюрт”  
Имот №118006-4,582 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дереюрт”  
Имот №118011-11,162 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дереюрт”  
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Имот №119005-5,707 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Плумин гроб”  
Имот №119006-7,032 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Плумин гроб”  
Имот №119008-4,540 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Плумин гроб”  
Имот №120004-10,812 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Долап дере”  
Имот №120011-8,825 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Долап дере”  
Имот №120012-31,257 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Долап дере” 
Имот №123012-8,900 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кадалан”  
Имот №124010-2,965 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Кадалан”  
Имот №124014-3,966 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Кадалан”  
Имот №127011-7,947 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Бали гоьл”  
Имот №127012-3,404 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Бали гоьл”  
Имот №129004-0,401 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Бали гоьл”  
Имот №130012-2,974 дка, VIII категория- нива, м.”Бали гоьл”  
Имот №140003-7,183 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк”  
Имот №141003-1,445 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Даръдере”  
Имот №141004-4,947 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Даръдере”  
Имот №141006-7,472 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Даръдере”  
Имот №141007-11,585 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Даръдере”  
Имот №144002-9,506 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кадалан”  
Имот №152247-1,142 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Землище с.Варовник:  
Имот №000133-5,111 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чифлика”  
Имот №000218-12,173 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Акташ”  
Имот №000354-3,419 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Говедарката”  
Имот №000468-9,240 дка, VIII категория- нива,  
Имот №000739-2,011 дка, VIII категория- нива,  
Имот №001003-0,079 дка, VII категория- нива, м.”Юрта”  
Имот №001027-1,301 дка, VII категория- нива, м.”Под село”  
Имот №012044-4,824 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Саръчешма”  
Имот №013028-3,267 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Говедарката”  
Имот №017011-9,020 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Акташ”  
Имот №024041-5,786 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Мандра баир”  
Имот №024067-3,223 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Мандра баир” 
Имот №033006-4,800 дка, VIII категория- нива, м.”Чифлика”  
Имот №036030-4,266 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кустарла”  
Имот №042008-8,866 дка, V категория- изоставена нива, м.”Факъ дере”  
Землище с.Вълчаново:  
Имот №000203-1,441 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000204-0,449 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000205-1,070 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000245-0,319 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000319-0,173 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №000359-3,557 дка, VІ категория- нива, м.”Зад лозята”  
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Имот №000362-4,086 дка, VІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000365-9,553 дка, VІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000530-4,805 дка, VІ категория- нива, м.”Стария сливовски път”  
Имот №000598-1,650 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №000831-2,303 дка, VІ категория- нива, м.”Дрингов кладенец”  
Имот №010137-1,272 дка, VІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010236-0,541 дка, ІX категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011002-1,219 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011010-0,157 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011015-2,166 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011021-1,109 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011022-1,561 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011035-2,010 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011047- 5,789 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011050-2,757дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011053-0,361 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011093-0,362 дка, VІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011095-4,800 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011096-4,867 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011100-4,083 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011104-4,017 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011140-2,973 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011142-0,936 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011195-0,550 дка, VІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011201-0,418 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011202-0,167 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011208-5,176 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011209-5,472 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011210-5,312 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011215-1,994 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011220-0,129 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011274-1,352 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011295-4,311 дка, VІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011297-1,746 дка, V категория- нива, м.”До село”  
имот №011305-2,446 дка, ІХ категория–нива, м.”До село” 
имот №011336-2,837 дка, VІІ категория–нива, м.”До село” 
Имот №011400-0,721 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011501 – 2,542 дка, ІХ категория–нива, м.”До село” 
Имот №011502 – 1,667 дка, ІХ категория - нива, м.”До село” 
Имот №011503-0,136 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011504-4,530 дка, V категория- нива, м.”До село”  
имот №011505-0,417 дка, VІІ категория - нива, м.”До село” 
имот №011506-4,483 дка, VІІ категория - нива, м.”До село” 
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имот №011507-0,566 дка, VІІ категория - нива, м.”До село” 
Имот №011512-1,784 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011513-0,328 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011560-5,311 дка, V категория - нива, м.”До село” 
Имот №011590-2,736 дка, V категория - нива, м.”До село”  
Имот №011605 – 1,078 дка, ІХ категория–нива, м.”До село” 
Имот №011607-0,441 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011698-0,666 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011699-1,029 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
 имот №040033-2,182 дка, VІ категория–нива, м.”Зад лозята” 
имот №060012-2,550 дка, V категория–нива, м.”Дълбокия дол” 
Имот №060062-1,002 дка, V категория- нива, м.”Дълбокия дол”  
имот №130024-5,000 дка, V категория–нива, м.”Шавов азмак” 
имот №150009-2,743 дка, V категория–нива, м.”Каваците” 
Имот №190006-9,001 дка, VІІ категория- нива, м.”Алигьоза”  
Имот №200025-9,839 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Кичев кладенец”  
Имот №215005-12,003 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Молловата падина”  
имот №215016-16,991 дка, V категория– нива, м.”Молловата падина” 
имот №235016-10,001 дка, V категория– нива, м.”Тенджерката” 
Имот №240004-3,213 дка, V категория- нива, м.”Малката могила” 
имот №245007-2,999 дка, V категория– нива, м.”Дядо Георгиево клад. 
имот №260008-6,449 дка, V категория– нива, м.”Мочура”  
имот №260010-6,999 дка, V категория– нива, м.”Мочура” 
Имот №330022-11,010 дка, VІ категория- изоставена нива, м.”Елова нива”  
Имот №330026-3,967 дка, VІ категория- изоставена нива, м.”Елова нива”  
Имот №330027-3,136 дка, VІ категория- нива, м.”Елова нива”  
Имот №370018-4,000 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Манастирчето”  
Имот №373006-8,000 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Граден кладенец”  
имот №400019-25,000 дка, V категория– нива, м.”Клюнка” 
имот №405007-5,001 дка, V категория– нива, м.”Киров кладенец” 
имот №405018-3,000 дка, V категория– нива, м.”Киров кладенец” 
Имот №405023- 6,946 дка, V категория- изоставена нива, м.”Киров кладенец”  
Имот №410005- 11,000 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пичката”  
Имот №440012-2,409 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Орловица”  
Землище с. Гранитец:  
Имот №002051-1,298 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Анзова чешма”  
Имот №006015-34,651 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Срещу село”  
Имот №006019-29,597 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Срещу село”  
Имот №007006-10,012 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Срещу село”  
Имот №007014-36,050 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Срещу село”  
Имот №007028-4,193 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Срещу село”  
Имот №007052-6,083 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Срещу село”  
Имот №08009-14,837 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Сливовски път”  
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Имот №011003-50,402 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Сливовски път”  
Имот №011011-20,947 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Сливовски път”  
Землище с. Граничар:  
Имот №022005-3,167 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №022014-0,326 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №024005-0,315 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №024035-4,771 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №029005-0,274 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №033012-2,402 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Землище с. Голямо Буково:  

Имот №010016-8,167 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010018-16,340 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010021-2,577 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010032-1,984 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010039-7,628 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010047-4,744 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010053-2,652 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010054-1,687 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010058-2,071 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010067-3,500 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010184-0,677 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010185-7,848 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №011004-4,919 дка, ІV категория–нива, м.”Влашки юрт”  
Имот №012011-2,031 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №012012-2,536 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №014007-3,361 дка, VIII категория- нива, м.”Копански дол”  
Имот №014008-15,250 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №014016-2,083 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №014018-4,849 дка, VIII категория- нива, м.”Копански дол”  
Имот №014021-11,356 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №015003- 10,101 дка, VІІІ категория-изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015004- 19,161 дка, VІІІ категория-изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015008-14,143 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  
Имот №015009-2,308 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015010-13,483 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015017-4,962 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015025-1,935 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015028-2,904 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015029-4,019 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015040-4,561 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015046-2,980 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015054-2,797 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище”,  
Имот №015060- 80,649 дка, VІІІ категория-изоставена нива, м.”Юртище” 



109. 
 

 
                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 

Имот №016002-2,996 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №016007-0,920 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №016021-9,581 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №016023-5,641 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №016024-3,414 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №016048-1,334 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №017001-8,199 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №017006-8,893 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №017007-1,458 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №017015-70,818 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №018003-12,400 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни”  
Имот №018004-8,997 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни”  
Имот №018011-5,900 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни”  
Имот №018013-14,714 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни”  
Имот №018014-27,943 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни”  
Имот №018018-12,748 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни”  
Имот №018024-6,632 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №018026-4,585 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни”  
Имот №018031-6,400 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни” 
Имот №021013-3,692 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Калето”  
Имот №021020-0,688 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Калето”  
Имот №021023-1,551 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Калето”  
Имот №022006-1,876 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Янчев кладенец”  
Имот №022018-1,959 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Беглийски дол”  
Имот №022022-14,900 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Беглийски дол” 
Имот №022026-2,890 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Беглийски дол”  
Имот №022034-0,852 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Беглийски дол”  
Имот №022035-5,715 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Беглийски дол”  
Имот №023008-29,906 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №023011-5,900 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №023013-6,573 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №023014-10,164 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №023015-3,757 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дядо Кралев баир”  
Имот №023016-12,931 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дядо Кралев баир”  
Имот №023023-4,401 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Янчев кладенец”  
Имот №024006-2,845 дка, V категория- изоставена нива, м.” Факийска река”  
Имот №024008-1,463 дка, V категория- изоставена нива, м.” Ябълката”  
Имот №024017-7,888 дка, V категория- изоставена нива, м.”Ябълката”  
Имот №025001-12,861 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Боево”  
Имот №025014-7,858 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Боево” 
Имот №025017-5,415 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №025028-1,499 дка, V категория- изоставена нива, м.” Боево”  
Имот №025283-13,612 дка, V категория- изоставена нива, м.” Факийска река”  
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Имот №025285-29,305 дка, V категория- изоставена нива, м.” Факийска река”  
Имот №026001-1,262 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №026018-2,084 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №026023-0,866 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №026026–4,264 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №027008-4,474 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Алиев чаир”  
Имот №027010-4,638 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Алиев чаир”  
Имот №027016-3,679 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Алиев чаир”  
Имот №027020-25,800 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Алиев чаир”  
Имот №028016-4,068 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Сарпасан”  
Имот №028022-1,597 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №028025-0,748 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №028026-0,393 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №028034-2,713 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №028036-4,334 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №028037-1,850 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №028048-19,699 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №029004-3,212 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Влахов дол”  
Имот №029020-0,573 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №029028-10,234 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030004-4,775дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030007-5,108 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030009-10,638 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030012-1,624 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030016-1,196 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030021-3,000 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030027-2,703 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030037-72,432 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030038-6,572 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030040-1,669 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030047-8,401 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030049-86,299 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №031008-10,000 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дряновски дол” 
Имот №031009-34,816 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дряновски дол” 
Имот №034003-5,198 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  
Имот №034005-48,307 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  
Имот №034014-6,503 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  
Имот №034016-25,048 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Керна баир”  
Имот №034038-1,524 дка, V категория- изоставена нива, м.” Геренето”  
Имот №035001-3,742 дка, IX категория- изоставена нива, м.” Боево”  
Имот №035015-6,278 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №035022-81,245 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  
Имот №035023-14,110 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир” 
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Имот №035024-17,990 дка, IX категория- изоставена нива, м.” Боево”  
Имот №035029-50,476 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Боево”  
Имот №036011-2,779 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол”  
Имот №036012-10,622 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” До село”  
Имот №036018-2,778 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол” 
Имот №037019-0,949 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037033-1,272 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037066-0,607 дка, VII категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038007-1,341 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038008-0,607 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038009-0,813 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038011-0,944 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038018-0,502 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038019-0,210 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038020-0,067 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №039003-0,923 дка, V категория- нива, м.” Харманите”  
Имот №039010-2,000 дка, V  категория- нива, м.”Харманите” 
Имот №039040-0,839 дка, VII категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №039041-3,769 дка, VII категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №039451-0,321 дка, V категория- изоставена нива, м.”Харманите”  
Имот №040030-1,355 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол”  
Имот №040031-6,750 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол”  
Имот №040448-0,459 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кованлъка”  
Имот №041001-11,900 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Керна баир”  
Имот №041006-4,682 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол”  
Имот №041009-9,130 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Керна баир”  
Имот №041018-5,562 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Керна баир”  
Имот №042006-9,881 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Бангиева кория” 
Имот №043017-1,545 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Махалата” 
Имот №044022- 5,465 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чокаря” 
Имот №044029- 1,894 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чокаря” 
Имот №046013-4,741 дка, V категория- изоставена нива, м.”Златарски дол”  
Имот №046023-37,855 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Златарски дол”  
Имот №046028-4,281 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Златарски дол”  
Имот №047012-1,532 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047022-4,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047044-1,217 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  
Имот №047047-11,293 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047048-8,400 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047051-1,794 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047053-29,243 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047055-3,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047057-4,663 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
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Имот №047060-4,934 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047063-3,756 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047064-9,911 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047066-5,110 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №049006-4,079 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Илио-завоя”  
Имот №049011-1,196 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чокаря”  
Имот №049015-3,417 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Корията” 
Имот №049020-0,929 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Корията”  
Имот №049031-6,800 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Корията”  
Имот №049688-1,326 дка, IX категория- нива, м.”Корията” 
Имот №050004-7,418 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Махалата” 
Имот №050009-17,991 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чокаря” 
Имот №050010-2,088 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  
Имот №050024-1,342 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Илио-завоя”  
Имот №050026-10,796 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Илио-завоя”  
Имот №050036-14,543 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чокаря” 
Имот №051026-1,000 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  
Имот №051029-9,920 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Махалата” 
Имот №052001-1,935 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бяла река”  
Имот №052005-0,636 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бяла река”  
Имот №052012-0,781 дка, V категория- изоставена нива, м.”До село”  
Имот №052016-6,898 дка, V категория- изоставена нива, м.”Буланска лъка”  
Имот №053001-0,363 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бяла река”  
Имот №054016-1,100 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Бяла река”  
Имот №055010-0,505 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дълбокия дол”  
Имот №055015-0,540 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Върбански дол”  
Имот №055022-1,081 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дълбокия дол”  
Имот №055026-1,468 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дълбокия дол”  
Имот №057001-2,070 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Върбански дол”  
Имот №057014-2,419 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Върбански дол”  
Имот №058004-6,299 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №058008-1,934 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №058009-1,421 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №058018-7,714 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №059014-0,903 дка, V категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №060006-1,944 дка, V категория- нива, м.”Милев кладенец”  
Имот №060022-4,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Стари лозя”  
Имот №060035-1,157 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Стари лозя” 
Имот №060037-1,860 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Стари лозя” 
Имот №060040-2,700 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Стари лозя” 
Имот №060046-2,329 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Стари лозя” 
Имот №060058-1,285 дка, V категория- изоставена нива, м.”Стари лозя”  
Имот №061003– 3,722 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Караевренска река” 
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Землище с. Горно Ябълково:  
Имот №000036-16,389 дка, V категория- нива, м.”Друма”  
Имот №000057-17,834 дка, V категория- нива, м.”Гушев кладенец”  
Имот №000096-22,131 дка, V категория- нива, м.”Керкин герен”  
Имот №000155-14,070 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000158-2,322 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000248-23,156 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000267-11,347 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000295-0,854 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000380-10,034 дка, V категория- нива, м.”Калето”  
Имот №000426-4,259 дка, V категория- нива, м.”Цигански поляни”  
Имот №000436-5,196 дка, V  категория- нива, м.”Цигански поляни” 
Имот №000500-6,359 дка, V категория- нива, м.”Цигански поляни”  
Имот №000582-2,719 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000583-5,517 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010082-0,140 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №010101-2,251 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №010135-0,430 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011013-1,407 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011017-0,937 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011033-1,405 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011037-1,234 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011052-1,244 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011056-1,141 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №016027-3,854 дка, V категория- нива, м.”Гушев кладенец”  
Имот №017004-10,200 дка, V категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №017020-11,229 дка, V категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №017025-11,159 дка, V категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №017026-16,235 дка, V категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №017033-6,997 дка, V категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №017053-2,900 дка, V категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №018044-18,263 дка, V категория- нива, м.”Пумпалова курия”  
Имот №018052-2,000 дка, V категория- нива, м.”Пумпалова курия”  
Имот №020049-6,396 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №020050-1,600 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №026001-8,001 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026005-28,399 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026008-17,599 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026011-18,802 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026016-29,182 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026018-5,500 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026019-8,201 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №030053-3,900 дка, V категория- нива, м.”Николова кория” 
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Имот №036004-4,156 дка, V  категория- нива, м.”Три кладенеца” 
Имот №039058-5,300 дка, V категория- нива, м.”Тепалков баир”  
Имот №041060-11,420 дка, V категория- нива, м.”Домусчийца”  
Имот №041064-5,422 дка, V категория- нива, м.”Алмаджик”  
Имот №041065-11,561 дка, V категория- нива, м.”Алмаджик”  
Имот №041096-17,600 дка, V категория- нива, м.”Алмаджик”  
Имот №041115-29,598 дка, V категория- нива, м.”Алмаджик”  
Имот №043033-6,628 дка, V категория- нива, м.”Турлакова кория”  
Имот №045007-9,302 дка, V категория- нива, м.”Царака” 
Землище с. Долно Ябълково:  

Имот №000051-1,207 дка, V Категория- нива, м.”Канарата” 
Имот №000216-20,959 дка, V категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №000390-10,150 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000417-1,815 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000514-93,923 дка, V категория- нива, м.”Местев кладенец”  
Имот №010006-0,446 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010007-1,605 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011008-0,362 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011009-0,101 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011010-0,497 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011014-0,805 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011041-4,539 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011058-0,032 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011077-1,656 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011110-0,411 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011111-0,169 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011116-0,251 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №012027-11,144 дка, V категория- нива, м.”Коначки дол”  
Имот №015052-0,900 дка, V категория- нива, м.”Тумбата”  
Имот №016014-6,017 дка, V  категория- нива, м.”Мочура” 
Имот №020001-77,666 дка, V категория- нива, м.”Брадев баир”  
Имот №025022-5,169 дка, V категория- нива, м.” Кладенците ”  
Имот №025026-5,000 дка, V категория- нива, м.” Кладенците ”  
Имот №029031-25,107 дка, V категория,  нива, м.”Паскалева нива”  
Имот №029033-4,625 дка, V категория,  нива, м.”Паскалева нива”  
Имот №031036-7,901 дка, V категория- нива, м.”Дряново”  
Имот №031037-7,501 дка, V категория- нива, м.”Дряново”  
Имот №032008-7,132 дка, V категория- нива, м.”Синия вир”  
Имот №034010-9,605 дка, V категория- нива, м.”Местев кладенец”  
Имот №034015-7,032 дка, V категория- нива, м.”Местев кладенец”  
Имот №037024-2,000 дка, V категория,  нива, м.”Юрта”  
Имот №039005-7,927 дка, V категория- нива, м.”Китката”  
Имот №040029-25,000 дка, V категория- нива, м.”Коджа меше”  
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Имот №041019-4,378 дка, V категория- нива, м.”Коджа меше”  
Имот №043016-18,700 дка, V категория- нива, м.”Вълканов орман”  
Имот №043021-4,433 дка, V категория- нива, м.”Вълканов орман”  
Имот №043023-19,765 дка, V категория- нива, м.”Вълканов орман”  
Имот №044005-3,034 дка, V категория- нива, м.”Попов герен”  
Имот №045007-15,985 дка, V категория- нива, м.”Кладенците”  
Имот №045008-5,620 дка, V категория- нива, м.”Кладенците”  
Имот №045020-2,804 дка, V категория- нива, м.”Попов герен”  
Имот №045045-9,949 дка, V категория- нива, м.”Попов герен”  
Имот №046008-3,100 дка, V категория- нива, м.”Смилено гробе”  
Имот №047007-3,000 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047008-6,193 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047011-8,937 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047013-9,613 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047018-12,000 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047023-4,368 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047032-3,378 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №048001-88,649 дка, V категория- нива, м.”Попова тумба”  
Имот №048002-3,621 дка, V категория- нива, м.”Мочура”  
Землище с. Драчево:  
Имот №000164- 9,506 дка, ІV категория- полска култура, м.”Стопански двор”,  
Имот №000234- 66,602 дка, ІV категория- полска култура, м.”Стопански двор”, 
Имот №000339-1,364 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Дългата поляна”  
Имот №000477-0,998 дка, ІХ категория- нива, м.”Арпалъка”  
Имот №000509-1,181 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Дългата поляна”  
Имот №000512-1,031 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Дългата поляна”  
Имот №000578-2,022 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”   
Имот №008008-5,999 дка, VІІ категория- нива, м. «Парцелите» 
Имот №008027-7,213 дка, VІІ категория- нива, м. «Парцелите» 
Имот №008053-5,999 дка, VІІ категория- нива, м. «Парцелите» 
Имот №008086-2,803 дка, ІІІ категория- нива, м. «Парцелите» 
Имот №018064-2,378 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Косова трънка» 
Имот №018184-3,780 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Косова трънка» 
Имот №018186-1,532 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Косова трънка» 
Имот №018188-1,582 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Косова трънка» 
Имот №026046- 0,998 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Келе баир”,  
Имот №027004- 0,684 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Старите лозя”,  
Имот №027052- 0,812 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Старите лозя”,  
Имот №027058- 0,701 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Старите лозя”,  
Имот №028024- 0,987 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028026- 0,856 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028027- 0,577 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028028- 0,902 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
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Имот №028030- 0,546 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №031077- 9,123 дка, ІХ категория- нива, м.”Кавак дере”,  
Имот №031078- 0,944 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Кавак дере” 
Имот №031083- 9,123 дка, ІХ категория- нива, м.”Кавак дере”,  
Имот №035055- 11,999 дка, ІХ категория- нива, м.”Тютюнлука”, 
Имот №035244- 66,242 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Тютюнлука”, 
Имот №036006- 30,004 дка, ІХ категория- нива, м.”Тютюнлука”, 
Имот №036026- 7,490 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Тютюнлука”,  
Имот №037002- 4,702 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Кавак дере”,  
Имот №037035- 4,206 дка, ІХ категория- нива, м.”Кавак дере”,  
Имот №040004- 2,780 дка, ІV категория- полска култура, м.”Стопански двор”,  
Имот №040008- 2,255 дка, ІV категория- полска култура, м.”Стопански двор”,  
Имот №040009- 2,389 дка, ІV категория- полска култура, м.”Стопански двор”,  
Землище с. Драка:  
Имот №003016-6,997 дка, ІХ кат.-.нива, м.”Тузлата” 
Имот №003030- 6,539 дка, ІХ кат.-нива, м.”Тузлата” 
Имот №003031- 2,344 дка, ІХ кат.-нива, м.”Тузлата”, 
Имот №003032-8,727 дка, ІХ  кат.-нива, м.”Тузлата” 
Имот №003033-11,003 дка, ІХ кат.-нива, м.”Тузлата, 
Имот №013027- 6,002  дка, VІІ кат.-изост.нива, м.”Бежанските парцели” 
Имот №013031-5,301 дка, VІІ категория- нива, м.”Бежански парцели”   
Имот №013040-0,498 дка, VІІ кат.-нива, м.”Бежански парцели” 
Имот №013041-3,514 дка, VІІ кат.-нива, м.”Александровски път” 
Имот №014003-5,316 дка, VІІ кат.-нива, м.”Александровски път” 
Имот №014008-3,995 дка, VІІ категория- нива, м.”Александровски път”  
Имот №014022-7,001 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Александровски път”  
Имот №015020-4,999 дка, VІІ категория- нива, м.”Александровски път”   
Имот №015021-6,002 дка, VІІ категория- нива, м.”Александровски път”  
Имот №015022-7,000 дка, VІІ категория- нива, м.”Александровски път”   
Имот №018005-6,999 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Дядо Ст. кладенче”   
Имот №018042-4,000 /четири декара/ дка, ІХ кат.-нива, м.”Минна поляна” 
Имот №019005-5,291 дка, ІХ кат.-нива, м.”Оксаново кладенче” 
Имот №019015-4,000 дка, ІХ кат.-нива, м.”Оксаново кладенче” 
Имот №019028-1,291 дка, ІХ  кат.-нива, м.”Оксаново кладенче” 
Имот №019029-8,089 дка, ІХ кат.-нива, м.”Оксаново кладенче” 
Имот №020034-0,929 дка, ІХ категория- нива, м.”Байряка”   
Имот №020045-1,094 дка, ІХ категория- нива, м.”Байряка”  
Имот №021009-1,087 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята”   
Имот №021010-4,458 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята”   
Имот №021013-1,898 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”   
Имот №021014-0,845 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”   
Имот №021032-1,025 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №021039-1,540 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята”   
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Имот №021060-1,521 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята”   
Имот №021062-0,580 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята”   
Имот №021064-1,369 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”   
Имот №021071-0,351 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”   
Имот №021092-1,553 дка, ІХ категория-нива, м.”Лозята”  
Имот №021098-1,805 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята”   
Имот №021145-0,645 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”   
Имот №021174-1,217 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”   
Имот №022009-0,873 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №022010-2,288 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №026058-8,003 дка, ІХ  кат.-нива, м.”Тасмата” 
Имот №028004-3,070 дка, ІХ  кат.-нива, м.”Големите паища”, 
Имот №028010-6,102 дка, ІХ категория- нива, м.”Големите паища” 
Имот №028017-8,001 дка, VІІ категория- нива, м.”Големите паища” 
Имот №029007-2,291 дка, ІХ  кат.-нива, м.”Вехти лозя” 
Имот №029029-2,999 дка, ІХ кат.-нива, м.”Големите паища” 
Имот №029031-8,802 дка, ІХ  кат.-нива, м.”Големите паища” 
Имот №029043-2,082 дка, ІХ кат.-нива, м.”Кабите” 
Имот №030058-0,847 дка, ІХ кат.-нива, м.”Минна поляна” 
Имот №030066-0,998 дка, ІХ кат.-нива, м.”Минна поляна” 
Имот №030081-2,611 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Вехти лозя” 
Имот №031007-1,055 дка, ІХ кат.-нива, м.”Кабите” 
Имот №032001-2,399 дка, ІХ кат.-нива, м.”Минна поляна” 
Имот №032012-2,596 дка, ІХ кат.-нива, м.”Минна поляна”, 
Имот №033040-3,901 дка, ІХ категория- нива, м.”Тодинова чешма”   
Имот №036007-7,559 дка, ІХ кат.-изост. нива, м.”Орта борун” 
Имот №040015-3,390 дка, ІХ кат.-нива, м.”Пулева могила” 
Имот №040031-5,599 дка, ІХ кат.-нива, м.”Пулева могила” 
Имот №040041-2,470 дка, ІХ кат.-нива, м.”Пулева могила” 
Имот №040058-4,599 дка, ІХ кат.-нива, м.”Пулева могила” 
Землище с. Загорци:  
Имот №000294-4,251 дка, Х категория- изоставена нива,  
Имот №065001-7,369 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №067005-3,831 дка, VІІ категория- нива, м.”Двата чучура 
Имот №082001-8,213 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №082006-3,831 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №082011-5,416 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №082013-3,276 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №101002-14,232 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Гюр чешма” 
Имот №117001-57,819 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Каба зурна” 
Имот №126001-8,657 дка, ІІІ  категория- изоставена нива, м.”Каба зурна”  
Имот №130001-14,460 дка, ІІІ категория- изоставена нива, м.”Каба зурна” 
Имот №132002-7,965 дка, Х категория- изоставена нива, м.”Каба зурна”  
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Имот №133008-13,057 дка, Х категория- изоставена нива, м.”Каба зурна”  
Имот №134011-10,376 дка, Х категория- изоставена нива, м.”Каба зурна”  
Имот №134013-11,595 дка, Х категория- изоставена нива, м.”Каба зурна” 
Имот №173005-25,283 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пенерджика”  
Имот №174006-7,809 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пенерджика”  
Землище с. Зорница:  
Имот №000564-18,328 дка, V категория- изоставена нива, 
Имот №000596-48,560 дка, ІХ категория- из.трайни насаждения, 
Имот №018100-1,741 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №018194-1,527 дка, ІІІ категория- нива, м. «До село» 
Имот №018195-6,438 дка, ІІІ  категория- нива, м. «До село» 
Имот №018196-4,398 дка, ІІІ категория- нива, м. «До село» 
Имот №018200-1,986 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №018201-0,428 дка, ІІІ категория- нива, м. «До село» 
Имот №018202-1,033 дка, ІІІ  категория- нива, м. «До село» 
Имот №018203-1,734 дка, ІІІ категория- нива, м. «До село» 
Имот №018207-2,081 дка, ІІІ категория- нива, м. «До село» 
Имот №018208-1,578 дка, ІІІ  категория- нива, м. «До село» 
Имот №018209-2,373 дка, ІІІ категория- нива, м. «До село» 
Имот №018210-0,602 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №018215-1,175 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №018216-0,459 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №018271-0,155 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №180194-0,272 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Землище с. Кирово:  
Имот №000025-25,652 дка, VIII категория- нива, м.” Текенджанските лозя”  
Имот №000078-15,766 дка, V категория- изоставена нива, м.”Горните лозя”  
Имот №000151-20,504 дка, V категория- нива, м.”Чанакчийца”  
Имот №000194-4,468 дка, VIII категория- нива, м.” Горните лозя”  
Имот №000255-2,295 дка, IX категория- нива, м.”Манольов орман”  
Имот №000263-1,095 дка, VIII категория- нива, м.” Манольов орман”  
Имот №000309-2,699 дка, VIII категория- нива, м.” Край село”  
Имот №000319-5,158 дка, V категория- нива, м.” Край село”  
Имот №000417-2,029 дка, IX категория- нива, м.”Чанакчийца”  
Имот №000459-3,676 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №000640-3,770 дка, VIII категория- нива, м.”Талашман тарла”  
Имот №000666-7,504 дка, VII категория- нива, м.”Талашман тарла”  
Имот №000668-12,836 дка, VIII категория- нива, м.”Талашман тарла”  
Имот №000669-12,381 дка, VIII категория- нива, м.”Талашман тарла”  
Имот №000681-43,732 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №000746-0,693 дка, VIII категория- нива, м.”Али паша”  
Имот №000756-1,765 дка, VIII категория- нива, м.”Али паша”  
Имот №001009-20,212 дка, VII категория- нива, м.”Шабан баир”  
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Имот №001187-75,765 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Шабан баир”  
Имот №002103-0,902 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Шарапьол”  
Имот №007001-36,787 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №011080-0,724 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014002-1,351 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014014-0,702 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014017-0,541 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014022-0,611 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014027-3,350 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014028-0,396 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014030-0,466 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014031-0,211 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014032-0,298 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014034-0,585 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014038-1,515 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014049-1,898 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014056-1,509 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014058-0,849 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014191-1,072 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №022002-13,726 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №023678-1,249 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №024009-0,047 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №024022-0,070 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №024023-0,946 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №024030-2,428 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №024045-1,274 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №024048-1,600 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №024051-1,162 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №024053-2,326 дка, V категория- нива, м.”Край село” 
Имот №024200-0,457 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №027002-4,993 дка, V категория- нива, м.”Вонтлиев кладенец”  
Имот №027014-7,824 дка, V категория- нива, м.”Вонтлиев кладенец”  
Имот №030102-0,198 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Църквището”  
Имот №043016-5,195 дка, IV  категория- нива, м.”Джостров цер” 
Имот №043021-20,276 дка, IV  категория- нива, м.”Джостров цер” 
Имот №045006-2,449 дка, VIII категория- нива, м.” Юмручкия камък”  
Имот №045011-19,797 дка, VIII категория- нива, м.” Юмручкия камък”  
Имот №047001-1,796 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дойнова лъка”  
Имот №072019-8,898 дка, V категория- нива, м.”Каратепе”  
Имот №072056-4,997 дка, V категория- нива, м.” Каратепе”  
Имот №076011-5,898 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №086008-6,000 дка, VIII  категория- нива, м.”Кавака” 
Имот №092018-6,000 дка, IX  категория- нива, м.”Гаргов кладенец” 
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Имот №093009-7,602 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №108022-0,322 дка, VIII категория- нива, м.” Осман баир”  
Имот №109012-1,182 дка, VIII категория- нива, м.” Осман баир”  
Имот №123005-0,182 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №123009-1,770 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №123010-1,613 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №123012-2,126 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №123020-1,680 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №123211-0,451 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №123212-0,236 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №123213-0,197 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №124003-1,483 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №124004-1,954 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №124005-0,796 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №124010-1,553 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №125193-0,228 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №125196-0,908 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №129053-0,715 дка, VI категория- нива, м.”Тасмата”  
Землище с. Кубадин:  
Имот №000006-2,536 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000007-0,406 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000016-5,531 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000020-1,161 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000022 -3,114 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000032-1,244 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000043-1,144 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000272-1,184 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000285-1,258 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000286-2,578 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000287-0,734 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000288-1,703 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000299-1,854 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000300-5,667 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №001002-3,672 дка, IX категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №001004-3,408 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №005001-3,833 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006005-2,162 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006013-3,319 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006017-2,773 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006029-2,777 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006030-1,238 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006031-2,944 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006032-2,912 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
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Имот №006038-3,101 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007015 –3,375 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007022-3,543 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007024-2,895 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007031-3,107 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007033-3,324 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008001-3,421 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008002-2,125 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008003-4,207 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008007-3,842 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008008-2,384 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008009-1,842 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008010-1,273 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008011-1,150 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008012-3,365 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008018-2,577 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008024-1,201 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008025-1,551 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008030-1,364 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009002-1,146 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009004-2,079 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009005-1,514 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009006-1,094 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009007-1,112 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009008-1,132 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009016-1,116 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009027 –7,095 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010001-4,202 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010023-6,233 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010026-5,467 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010031-3,456 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010036-3,492 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010037 –9,723 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011006 –6,096 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011009– 12,005 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011016-1,364 дка, IX категория- нива, м.”При село”  
Имот №011018-0,651 дка, IX категория- нива, м.”При село”  
Имот №011021– 26,775 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №012002 –7,129 дка, VІІ категория- нива, м.”Бачова кория”  
Имот №013007-1,874 дка, VII категория- нива, м.”Бачова кория”  
Имот №013013-2,901 дка, VII категория- нива, м.”Бачова кория”  
Имот №013034 –8,114 дка, ІХ категория- нива, м.”Дълбок дол”  
Имот №014019 –20,282 дка, ІХ категория- нива, м.”Доган бунар”  
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Имот №016004-4,355 дка, IX категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №016007 –14,040 дка, ІХ категория- нива, м.”Долапа”  
Имот №016008-5,558 дка, IX категория- нива, м.”Долапа”  
Имот №016011 –10,829 дка, ІХ категория- нива, м.”Долапа”  
Имот №017002 –9,637 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №020011-5,176 дка, IX категория- нива, м.”Голямата река”  
Имот №022001-3,456 дка, IX категория- нива, м.”При село”  
Имот №022007 –11,433 дка, ІХ категория- нива, м.”При село”  
Имот №026004 –19,104 дка, ІХ категория- нива, м.”Стражата”  
Имот №026008 – 7,004 дка, ІХ категория- нива, м.”Стражата”  
Имот №026009 –6,101 дка, ІХ категория- нива, м.”Стражата”  
Имот №026026 –47,413 дка, ІХ категория-  нива, м.”Стражата” 
Имот №026027 –22,231 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Стражата”  
Имот №029005 –11,377 дка, VІІ категория- нива, м.”Жеков дол”  
Имот №029023 –3,997 дка, VІІ категория- нива, м.”Яки бент”  
Имот №029024 –11,366 дка, VІІ категория- нива, м.”Яки бент”  
Имот №029043 –13,423 дка, VІІ категория- нива, м.”Яки бент”  
Имот №030023-1,793 дка, VII категория- нива, м.”Селска река”  
Имот №031002 –6,637 дка, VІІ категория- нива, м.”Юрта”  
Имот №033025 –4,104 дка, VІІ категория- нива, м.”Тетри баир”  
Имот №044001 –38,802 дка, ІХ категория- нива, м.”Чешме баир”  
Имот №045008 –4,856 дка, ІХ категория- нива, м.”Корията”  
Имот №300001-1,201 дка, VII категория- нива, м.”При село” 
Имот №300002-1,637 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №300004-0,884 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Землище с. Maлина:  
Имот №002001-1,855 дка, VII категория- нива, м.”Около село”  
Имот №002004-5,256 дка, VII категория- нива, м.”Около село”  
Имот №002023-34,400 дка, VII категория- нива, м.”Около село”  
Имот №011015-15,236 дка, IX категория- нива, м.”Кайл дере”  
Имот №013005-3,669 дка, III категория- нива, м.”Кайл дере”  
Имот №016030-2,188 дка, III категория- нива, м.”Драковска река”  
Землище с. Mомина Църква:  
Имот №000083-8,336 дка, V категория- нива, м.”Балаклия”  
Имот №000797-1,319 дка, VІІІ категория- нива, м.”Паздерковица”  
Имот №000866-0,707 дка, VІІІ категория- нива, м.”Грекова река”  
Имот №001119-1,950 дка, VІІІ категория- нива, м.”Пашов баир”  
Имот №002910-0,342 дка, V категория- нива, м.”Врачев дол”  
Имот №002912-0,191 дка, V категория- нива, м.”Врачев дол”  
Имот №002913-0,491 дка, V категория- нива, м.”Врачев дол”  
Имот №030001-1,176 дка, V категория- нива, м.”Тодорова кория”  
Имот №073032-0,116 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №074015-0,691 дка, VІІІ категория- нива, м.”Край село”  
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Имот №074019-0,636 дка, VІІІ категория- нива, м.”Край село”  
Землище с. Орлинци:  
Имот №011001- 11,318 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011002- 11,622 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011003- 11,644 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011004- 9,526 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011005- 2,809 дка, ІV категория- нива, м.”До село”   
Имот №011008- 3,407 дка, ІV категория- нива, м.”До село”   
Имот №011009- 2,784 дка, ІV категория- нива, м.”До село”   
Имот №011014- 3,530 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011016- 4,535 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011017- 2,123 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011018- 2,085 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011020- 1,989 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011021- 2,096 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011022- 3,128 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011023- 3,237 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011024- 2,968 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011025- 3,242 дка, ІV категория- нива, м.”До село”   
Имот №011038- 1,967 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011044- 2,303 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011045-2,305 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011046- 1,333 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011049- 1,932 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011058- 4,638 дка, ІІІ категория-нива, м.”До село”  
Имот №011071- 1,824 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011072- 4,120 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011074- 1,198 дка, ІІІ категория-нива, м.”До село”  
Имот №011075- 1,423 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №072025- 4,600 дка, ІV категория- нива, м.”Парчеларе”  
Землище с. Проход:  
Имот №001041 – 3,042 дка, ІІІ категория- нива, м.”Стари паища” 
Имот №001059 – 15,800 дка, ІІІ категория- нива, м.”Стари паища” 
Имот №014024 –51,741 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”Севри колиба”,  
Имот №017107 – 2,000 дка, ІІІ категория- нива, м.”Долни лъки” 
Имот №019017-2,213 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Кереча” 
Имот №020004-1,805 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Кереча”  
Имот №020163 –10,019 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Кереча”,  
Имот №020182-35,139 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Кереча”  
Землище с. Росеново:  
Имот №000052–10,735 дка, V категория– нива, м.”Асанка”,  
Имот №000063-3,328 дка, IV категория- полска култура,  
Имот №000064-4,650 дка, IV категория- полска култура,  
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Имот №000065-5,270 дка, IV категория- полска култура,  
Имот №000075-2,137 дка, IV категория- полска култура, м.”Щрабанка”  
Имот №000078–23,980 дка, ІV категория- изост.нива, м.”Щрабанка”,  
Имот №000137–32,248 дка, ІV категория- изост.нива, м.”Асанка”,  
Имот №000218-2,705 дка, IV категория- полска култура,  
Имот №000286-1,267 дка, VI категория- полска култура, м.”Герена”  
Имот №000289-6,303 дка, ІІI категория- др.сел.стоп.територия, м.”Средецки път”  
Имот №000396–17,383 дка, VІ категория- изост.нива, м.”Колев баир”,  
Имот №002010–10,682 дка, VІІ категория- изост.нива, м.”Трънката”,  
Имот №002017-2,309 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Трънката”  
Имот №003007–5,558 дка, VІІ категория- изост.нива, м.”Бадюлюв кайряк”,  
Имот №003008–46,065 дка, VІІ категория– изост.нива, м.”Бадюлюв кайряк”,  
Имот №004020–7,168 дка, VІІ категория– изост.нива, м.”Кабата”,  
Имот №006016-8,226 дка, IX категория- полска култура, м.”Болоджа”  
Имот №009040-1,527 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Асанка”  
Имот №012015–67,216 дка, ІV категория- нива, м.”Щрабанка”,  
Имот №012074–46,068 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Щрабанка”,  
Имот №012136–3,574 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Щрабанка”,  
Имот №012172–50,549 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Щрабанка”,  
Имот №018019-3,115 дка, IV категория- полска култура, м.”Средецки път”  
Имот №031033–59,749 дка, V категория– изост.нива, м.”Каравалов гьол”,  
Имот №031034–29,383 дка, V категория– изост.нива, м.”Каравалов гьол”,  
Имот №031035–5,475 дка, V категория– изост.нива, м.”Каравалов гьол”,  
Имот №031036–4,206 дка, V категория– изост.нива, м.”Каравалов гьол”,  
Имот №032090–8,062 дка, ІХ категория– изост.нива, м.”Суровичка”,  
Землище с. Радойново: 
Имот №003006–2,021 дка, ІХ категория–нива, м.”Голия баир”  
Имот №008002–5,002 дка, ІХ категория–нива, м.”Чинак бунар”  
Имот №019013–7,825 дка, ІІІ категория–нива, м.”Селска река”  
Имот №024005–8,600 дка, VІІ категория–нива, м.”В село”  
Имот №024008–4,333 дка, VІІ категория–нива, м.”Гробищата”  
Имот №027011–2,777 дка, VІІ категория–нива, м.”В село”  
Имот №028012–3,357 дка, VІІ категория–нива, м.”В село”  
Имот №031003–4,957 дка, ІІІ категория–нива, м.”Селска река”  
Имот №046002-3,831 дка, IV категория- нива, м.”Томова могила”  
Имот №053009–5,254 дка, VІІ категория–нива, м.”Кочините”  
Имот №056008–2,000 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №056027–1,043 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №061002–1,967 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №061003–4,196 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №061012–6,550 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №062007–3,002 дка, VІІ категория–нива, м.”Декарти”  
Имот №064020–9,652 дка, ІІІ категория–нива, м.”Старите лозя”  
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Имот №067010-1,096 дка, IV категория- нива, м.”Желиова могила”  
Имот №072001–1,964 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №072002–1,487 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №073008–2,721 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №073011–1,467 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №074005–0,848 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №075011–1,244 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №075014–2,104 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №083001–5,093 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Землище с. Сливово:  

Имот №001018–22,625 дка, ІХ категория–изоставена нива, м.”Долния юрт”  
Имот №005002–30,798 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Джанова бахча”  
Имот №021001–1,006 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021005–0,119 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021014–1,272 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021046–0,672 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
имот №021049-4,209 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село” 
Имот №021057–0,816 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021060–0,889 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №024006–11,003 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №024029–8,605 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №030001 – 8,403 дка, VІІ категория–изоставена нива, м.”Тумбата” 
Имот №035003–9,947 дка, VІІ категория–изоставена нива, м.”Караманов кладенец”  
имот №041004-8,001 дка, VІІ категория–нива, м.”Новата вода” 
Землище с. Суходол: 
Имот №060006-4,837 дка, III категория-нива, м.”До село”  
Имот №082013-3,199 дка, III категория-нива, м.”Суха река” 
имот №087012-0,337 дка, V категория-изоставена нива, м.”Джендема” 
Имот №100001-5,053 дка, III категория-нива, м.”До село” 
Имот №110036-3,975 дка, III категория-нива, м.”Енчева могила” 
Имот №151001-28,340 дка, III категория-нива, м.”Селска река” 
Землище с. Синьо Камене:  
Имот №004010 – 9,075 дка, VІІІ категория– нива, м.”Кавак орман”,  
Имот №011003 – 1,116 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”До село”,  
Имот №011010 – 4,198 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”До село”,  
Имот №011013 – 3,420 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”До село”,  
Имот №013026 – 3,397 дка, VІІІ категория- нива, м.”Костадин гьол”,  
Имот №016035 – 1,850 дка, VІІІ категория- нива, м.”Тоспа бунар”,  
Землище  с. Светлина  
Имот №000277-36,344 дка, V кат.- нива, м.”Кавалджика”, 
Имот №000278-26,035 дка, V кат.- нива, м.”Кавалджика”, 
Имот №000297–14,048 дка, VІІ кат.- нива, м.”Грудовски път”,  
Имот №000307-0,829 дка, ІІІ кат.- изоставена нива, м.”Черкезка лъка”,  
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Имот №000326-3,743 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №004016-1,661 дка, V кат.- нива, м.”Першавска река”, 
Имот №018005 – 0,464 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”  
Имот №019011 – 3,000 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”,  
Имот №047001-1,424 дка, ІІІ категория, нива, м.”Колайската река”,  
Имот №078005-0,882 дка, ІІІ категория, нива, м.”Кавалджика”,  
Имот №102008 – 5,230 дка, V кат.- нива, м.”Жълтата локва”, 
Имот №102010 – 5,003 дка, V кат.- нива, м.”Жълтата локва”,  
Имот №102012-4,181 дка, V категория, нива, м.”Жълтата локва”,  
Имот №102018-3,236 дка, V категория, нива, м.”Жълтата локва”,  
Имот №102019 – 4,775 дка, V кат.- нива, м.”Жълтата локва”,  
Имот №137029–0,476 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137035–1,121 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №139010–0,625 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”, 
Имот №140034–1,121 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №140036–1,034 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №143038–1,234 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №144001–0,364 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лисичев баир”, 
Имот №144027–0,375 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144037–0,388 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144047–0,693 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №146008–1,313 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №150001–1,256 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №150014–1,810 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №151016–2,088 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №151017–1,187 дка, ІV кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152053–0,795 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152056–0,545 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152057–0,962 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152058–1,065 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152079–0,401 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №166009–3,075 дка, ІV кат.- нива, м.”До село”,  
Землище гр. Средец:  
Имот №000009-2,741 дка, ІІІ категория– нива, м.”Циганско кладенче”  
Имот №000077-1,526 дка, ІІІ категория– изоставена нива, м.”Баев бент”   
Имот №000109-1,176 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000121-0,879 дка, ІІІ категория– нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000124-13,996 дка, ІІІ категория– нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000140-2,648 дка, ІІІ категория, нива, м.”Долапски баир”  
Имот №000187-8,059 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000199-7,135 дка, ІІІ категория– нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000211-3,829 дка, ІІІ категория–нива, м.”Циганско кладенче” 
Имот №000244-0,307 дка, ІІІ категория– изоставена нива, м.”Под село -СРГ”,  



127. 
 

 
                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 

Имот №000297 – 3,445 дка, ІV категория, изост.нива, м.”Старото пладнище”  
Имот №000311 – 43,065 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Таушан тепе” 
Имот №000371-8,069 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000379-1,632 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000450-0,439 дка, VІІ категория–нива, м.”Малката река”  
Имот №000468 – 40,511 дка, ІV категория, ероз.нива, м.”Калдаръма”  
Имот №000472 – 30,703 дка, ІV категория, ероз.нива, м.”Ушите”  
Имот №000506-1,109 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000507-5,492 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000581-11,732 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Градишка река”  
Имот №000594-2,228 дка, ІХ категория, изост.нива, м.”Таушан тепе” 
Имот №000613-9,809 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Таушан тепе” 
Имот №000627-3,324 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Чебук дере”  
Имот №000628-1,170 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Чебук дере”  
Имот №000653-11,249 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Черквището”  
Имот №000730-0,705 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000732-4,989 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000734-2,582 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000736-2,259 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000762-19,222 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000763-2,029 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000804- 10,549 дка, V категория-нива, м.”Белия камък”,  
Имот №000831-4,855 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Миловска река”  
Имот №000842-2,199 дка, ІХ категория, изост.нива, м.”Миловска река”  
Имот №000848-3,934 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Белия камък”  
Имот №000899-1,406 дка, V категория, изост.нива, м.”Дервишки път”  
Имот №000901-1,582 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №000907-0,460 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Янев мост”  
Имот №000914-6,631 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №000915-3,150 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №000916-6,898 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №000936-2,785 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №000954-1,507 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №001055-17,063 дка, VІІ категория– нива, м.”Болуджа” ,  
Имот №001058-3,210 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №001060-1,939 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №001062-33,821 дка, ІХ категория–нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №001085-2,763 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №001086-0,785 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №001109-24,327 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Аврамов мост”  
Имот №001153-2,364 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Градишка река”  
Имот №012196-5,167 дка, ІІІ категория, нива, м.”Дамчетата”  
Имот №014115-2,487 дка, VІ категория– изоставена нива, м.”Каиш баир”  
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Имот №014128 – 2,000 дка, VІ категория– изоставена нива, м.”Каиш баир”  
Имот №019001-0,921 дка, VІІ категория– нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №019074- 7,504 дка, VІІ категория– нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №021065-1,308 дка, V категория–нива, м.”Белия камък”  
Имот №021073- 7,000 дка, V категория-нива, м.”Богданов баир”  
Имот №021074- 7,141 дка, V категория-нива, м.”Белия камък”  
Имот №022005-10,100 дка, VІІ категория– нива, м.”Болуджа”   
Имот №022039-2,874 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №022096-2,311 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №022131-2,819 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №022153-4,400 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №022157-4,732 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №023005-3,200 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Драгоева къшла”  
Имот №023007-4,164 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Драгоева къшла”  
Имот №023009-9,415 дка, ІХ категория, нива, м.”Драгоева кашла”  
Имот №023012-5,898 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023043-1,699 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023058-6,000 дка, ІХ категория– нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023068-13,006 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023092-3,399 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №024047-2,547 дка, VІІ категория- нива, м.”Черквището”  
Имот №024054-4,500 дка, VІІ категория- нива, м.”Черквището” 
Имот №024056-6,800 дка, VІІ категория- нива, м.”Черквището” 
Имот №026082-0,569 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Малката река” 
Имот №026083-1,246 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Малката река” 
Имот №026184-8,299 дка, ІІІ кат.-изоставена нива, м.”Малката река” 
Имот №026185-0,302 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Малката река” 
Имот №026187-14,067 дка, ІІІ кат.-изоставена нива, м.”Малката река” 
Имот №028019-3,076 дка, ІІІ категория- нива, м.”Старите лозя” 
Имот №030019-6,000 дка, ІІІ категория- нива, м.”Смесица” 
Имот №030041-3,501 дка, ІІІ категория- нива, м.”Долапски баир” 
Имот №030045-3,501 дка, ІІІ категория- нива, м.”Долапски баир” 
Имот №030083-4,300 дка, ІІІ категория- нива, м.”Мавров чеир” 
Имот №032002-4,482 дка, ІІІ категория–нива, м.”Четисанец” 
Имот №035159-3,843 дка, ІV кат.-изоставена нива, м.”Кошията” 
Имот №035147-1,766 дка, ІV кат.-нива, м.”Новата воденица” 
Имот №037045- 8,139 дка, ІV кат.-нива, м.”Крък харман”  
Имот №037103- 3,000 дка, ІV кат.-нива, м.”Крък харман”  
Имот №037106- 4,707 дка, ІV кат.-нива, м.”Крък харман”  
Имот №037110- 4,215 дка, ІV кат.-нива, м.”Крък харман” 
Имот №037121- 3,000 дка, ІV кат.-нива, м.”Крък харман”  
Имот №037127- 7,120 дка, ІV кат.-нива, м.”Крък харман”,  
Имот №037207- 4,999 дка, ІV кат.-нива, м.”Ганчев баир”,  
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Имот №037208- 5,000 дка, ІV кат.-нива, м.”Ганчев баир”,  
Имот №041134- 6,996 дка, V кат.-нива, м.”Стежера”  
Землище с. Факия:  
Имот №039028 – 10,650 дка, ІХ категория- нива, м.”Новите ниви”; 
Имот №049474-0,510 дка, IX категория-нива., м.”Край село”  
Имот №131001-2,230 дка, VI  категория-нива, м.”Ачмите” 
Имот №137005-3,655 дка, VI  категория-нива, м.”Олуджак” 
Имот №154001-1,438 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Олуджак” 
Имот №156001-2,725 дка, VI категория-нива, м.”Могилски дол” 
Имот №172004-0,797 дка, VI категория-нива, м.”Воденицата” 
Имот №202005-2,116 дка, IX категория-нива, м.”Хармана” 
Имот №204003-3,878 дка, IX категория-нива, м.”Клинчев харман”  
Имот №205003-0,687 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
Имот №208017-0,706 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
Имот №208018-0,197 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
Имот №208019-0,516 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  

 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов въздържал се 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСЕМ от днешния дневен ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на 

съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността. 
Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 132 
28 май 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Отказва да закупи сграда с идентификатор 20273.501.746.1 с предназначение: 

друг вид обществена сграда със застроена площ от 369кв.м., с  отстъпеното право 
на строеж върху общинския имот  20273.501.746 по КККР на с. Дебелт, бивш УПИ І 
квартал 42 по предходен план на селото, целият с площ от 3098кв.м. при граници: 
20273.501.1078, 20273.501.754, 20273.501.747, 20273.501.1077 и дава съгласие 
сградата да бъде продадена от собственика ЕТ „Валерван – Иванка Ангелова“ на 
трето лице на цена от 35000лева. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

1.   Валери Димитрова Ангелов въздържал се 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
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  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
  

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на представител на Община 

Средец за участие в заседание на Общото събрание на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД 

гр. Бургас. 

Докладва инж. Яна Кирязова – директор дирекция „Устройство на територията, 
строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 133 
28 май 2020 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление, разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Избира Николета Георгиева Каракостова – мл. експерт „Строителство“ в 
Дирекция „УТСБКС“ при Община Средец за упълномощен представител на Община 
Средец в Общото събрание на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас за мандат 2019 г. 
– 2023 г. 

С оглед на обстоятелството, че Общото събрание на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД 
ще се проведе на 12.06.2020 г. допуска предварително изпълнение на решението на 
основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
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  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 
  

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от Валери Ангелов – 

Председател на постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и 

социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи. 

Докладва вносителя. 
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 134 
28 май 2020 година 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6  и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
        Отпуска еднократни финансови помощи на: 

 Е. Г. И., 46г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 А. П. С., 32г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Х. С. С., 37г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Валери Димитрова Ангелов  за 
2.   Владислава Станилова Цанева  за 

  3.   Георги Димитров Вълчев   за 
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  4.   Даниел Николов Чолаков        за 
  5.   Димитър Киряков Янков   за 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев   за 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова    за 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов        за 
 

 
Динко Цъцаров: Преминаваме към последната ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – 

Питания. През месеца бяха входирани две писмени питания: от г-жа Йона Чобанова 
относно отговорите получени на предното заседание и от групата общински съветници 
от БСП с няколко въпроса също. Хронологически първо е питането на г-жа Чобанова. 
/Приложен текста./ 
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 Динко Цъцаров: Има ли отговор на въпроса на г-жа Чобанова.  
 Яна Кирязова: Във връзка с получено питане от г-жа Йона Чобанова, относно 
отговори получени на заседание на Общинския съвет на 29.04.2020г. във връзка с 
опасна детска площадка, част от проект за „Реконструкция на благоустройствена 
инфраструктура в УПИ II, кв.26 ЕКАТТЕ 17974 в централна градска част на град 
Средец, общ. Средец, ви уведомявам следното: На въпрос 1 – несъответствията 
относно изпълнението и тръжната документация са констатирани след монтажа на 
едно от съоръженията, които се изразяват в това, че  безопасната зона на съоръжението 
попада в съществуващото на терена дърво от вида на обикновен кестен. 
Несъответствието е констатирано от изпълнителя след монтажа на съоръжението. 
Стойността на аванса съгласно договора за изпълнение е в размер на 40%, а именно 
9563.81 с ДДС. Заплатената сума като аванс не е включен в преходния остатък от 
2019г. към бюджет 2020г. Наличният преходен остатък е 22936лв. с ДДС, което е сбор 
от остатъка от сумата за плащане на договора, която е 60% и средства получени в 
следствие на актуализиране на капиталовата програма с решение на Общински съвет 
от 04.09.2019г. Отговор на въпрос 2 – За горецитирания обект няма изготвен 
технически проект. На територията на детската площадка има растителен вид 
обикновен кестен, който спада към видовете с неблагоприятни морфологични белези. 
И декоративния вид на живия плет, който ще се засади на детската площадка трябва да 
съответства на Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра и да е одобрен предварително от възложителя 
като непотенциално опасен за здравето на ползвателите на детската площадка както и 
на техните придружители.  
 Иван Кичев: И той отговаря ли. 
 Яна Кирязова: Той ще бъде одобрен непосредствено преди да се засади. 
 Иван Кичев: Той не приключи ли този проект. 
 Йона Чобанова: Обществена поръчка обявена на 24.07.2019г., краен срок за 
получаване на офертите 08.08.2019г., комисия за избор на изпълнител, председател – 
Ирина Камбурова, Яна Кирязова, Живка Маврова, добре, възложител община Средец и 
изпълнител „Борела“ООД спечелил обществената поръчка със сто точки с вх.№ еди 
кой си на 08.08. от 11.00ч. Гаранция  добро изпълнение 2% от стойността на договора. 
Заявен и одобрен срок за изпълнение от 35-календарни дни при максимален общ срок 
90-календарни дни. 08.08. и 35-календарни дни е края на септември месец. Обща 
стойност на проекта, тука всичко е окей. Дадохте ми няколко отговора предния път на 
зададените въпроси и аз няма да чета въпросите, просто само така, за да проследим 
нещата. Не е въведена площадката в експлоатация, няколко пъти е ограждана, но за 
съжаление лентите изчезват, нали работата не е приета, имат още за изпълнение по 
договора, платено им е само авансово. Важи ли още офертата на „Борела“ЕООД след 
десет месеца, тя ли ще си довършва работата. 
 Яна Кирязова: Съгласно тръжната документация офертата мисля, че има срок на 
валидност. В момента не съм убедена, не мога да ви кажа с точност колко е срока на 
валидност на офертата. 
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Йона Чобанова: Почната, незавършена, 35-дни, има ли заложени неустойки по 
този договор, няма ли, нищо не става ясно.  

Иван Кичев: Извинявам се, че прекъсвам, за неустойка би трябвало да са двата 
процента за гаранция за изпълнение те за това са, само че те са нищожество. 
 Йона Чобанова: Разликите в КСС-то вие ми отговорихте, разлики действително 
има в количествените сметки и идва от това, че когато се прави КСС-то 
количествените сметки за документацията, цитирам точно „количествената сметка за 
документацията за участие и обявяване на обществената поръчка се съобразяваме с 
максималния финансов ресурс и съответно от там идват разликите“. От това изречение 
нищо не разбрах, извлякла съм го от протокола. Затова исках писмен отговор, защото 
ще можем да тълкуваме нещо, а така нищо, но от протокола съм го извлякла точно 
текста. И не мога да разбера, направа на кофраж за бетонова основа заложени по 
проект дванадесет линейни метра, двадесет и четири имаме, дванадесет квадрата има 
завишение, защо не разбрах. Защото трябва да стъкмим сумата нали така горе-долу 
това такова нещо ми звучи. 
 Яна Кирязова: Да, защото трябва да се съобразим с максималния финансов 
ресурс при обявяване на поръчката. Няма как да обявим повече количества, а 
максималния финансов ресурс… 
 Йона Чобанова: Няма как парите да са повече пък да не можем да ги оправдаем с 
дейности, нещо такова, незнам как да го, не го разбирам, просто не го разбирам. Тука 
други разлики, доставка и полагане на ***… 
 Иван Кичев: Това никой не го разбира. Някои отсъстват, те редовно отсъстват 
някои, които ги разбират. 
 Йона Чобанова: ...Ударно-поглъщаща настилка нали няма как да е осемдесет 
квадрата площадката ние да залагаме сто и четири квадрата, двадесет и четири 
квадрата разлика. Клатушка четири по четири липсва изобщо, тя струва пари. 
Доставка и монтаж на рисувателна табела липсва изобщо и тя струва пари, нали да 
направим 19х.лв., окей. Ама тази разлика от две хиляди лева за какво ще отиде 
примерно, ако се получи такава. Това ми беше въпроса… 
 Иван Кичев: С две думи площадката е като по проект. 
 Йона Чобанова: Като по проект не е по проект. И тука третият ми въпрос е 
свързан с дърветата и там нали нещо не са предвидени табели, окей. Само, че значи не 
уточнихме срока дали не е изтекъл… 
 Яна Кирязова: По договора ли, трябва да го проверя, наизуст не мога да го кажа. 
 Йона Чобанова: Добре, да го проверим дали още е фирма „Борела“ имат шанс да 
се включат или няма такъв. И от Наредбата за поддържането и контрола на 
площадките за игра на подходите към нея и на съоръженията и елементите им се 
извършва от техните стопани. Стопанина на площадката за игра по всяко време носи 
отговорност за съответствието на площадката с изискванията на наредбата. И тука са 
изброени нали, правното устройство в съответствие с изискванията, монтажа, 
контрола и поддържането – стопанина, съставените от стопанина планове и тяхното 
изпълнение подлежат на контрол от Общинските съвети, затова питам, говорим за 
обществено достъпни площадки за игра чийто стопани са общините. Ами нормално е 
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един общински съветник да пита за детската площадка. Стопаните на обществено 
достъпните площадки за игра изготвят и непрекъснато актуализират списък на 
площадките за игра, които поддържат и контролират по реда на наредбата, има ли 
изготвен такъв списък на всички площадки и тази площадка съществува ли в този 
списък. 
 Яна Кирязова: Ами трябва да проверя, мисля че има, но не съм убедена. 
 Йона Чобанова: Това ми е конкретен въпрос. 
 Иван Кичев: Ама наистина записвайте си ги тези неща, защото са много 
питанията и забравяте някой път умишлено, някой  неумишлено просто се забравят 
*** питания. 
 Йона Чобанова: И свършвам, съоръженията и заниманията за игра на 
територията на съществуващите обществено достъпни площадки за игра, които не са 
включени в списъка по ал.1, за този списък дали е включена площадката и в плана за 
контрол и поддържане подлежат на премахване от и за сметка на техния стопанин, в 
случая на общината. Така, имаме да уточняваме „Борела“ ще довършва ли площадката, 
включена ли е в списъка актуализирания или там новия списък по ал.1 тази площадка 
и ще я има ли или няма да я има. На това което ми отговорихте сега на новите въпроси, 
те няма да са актуалния, ако няма да имаме площадка, но искам да ми е в писмен вид 
отговора. Благодаря. 
 Динко Цъцаров: Следващото питане колеги е от 22.05.2020г. от групата на БСП. 
/Приложен текста./ 
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 Динко Цъцаров: Получихте отговори на поставените от вас въпроси. Имате 
думата. 
 Йона Чобанова: Това не е много удобно преди сесията да ги получаваме, защото 
нито сме ги разгледали, нито.. 
 Иван Кичев: Нищо, ще ги изкоментираме. Значи на въпроса относно 
регистрациите, което е по изискване на Наредба №1 и да отбележа, че тази наредба не 
е от тази година. Към момента в гр. Средец няма официално регистрирани ППС с 
животинска тяга. ОП“ОБЧ“ е създало организация за регистрация на ППС с 
животинска тяга, закупило е необходими бои и материали. Регистрацията се извършва 
след като собственика сам подаде заявление за това. Относно актовете, има пет акта, 
предполагам, че в тази връзка са съставени. В крайна сметка кой носи отговорност за 
това, че не се изпълнява изискването на Наредба №1. Гледам, че г-н Станилов тука е 
разписал. Г-н Станилов, може ли да дадете някакъв отговор в тази връзка. 
 Георги Станилов: Да, напълно сте прав и аз поемам отговорност за това, защото 
разчитахме на съзнанието на това, че ще минем и ще им кажем, г-да в едномесечен 
срок елате с каруците. Дойдоха два-трима с кални и оклепани каруци, които в това 
състояние не могат да се боядисат, да се обработят. Другото което възпрепятства беше, 
че във връзка с епидемията, общинска охрана, която имаше ангажимента да 
контролира и да води каруци там беше пръсната по пощи, по болници, по охраната на 
сградата и бяха с други ангажименти. Но преди два дни обсъждахме много сериозно 
проблема и сега вземахме решение от 01.06., сега може да прозвучи силно думата 
принудително по пет каруци да се карат в общинското предприятие горе и в 
присъствието на собственика да започнем боядисването и маркирането. Защото това, 
че ги призовахме да дойдат, да си подаде заявлението не се получи и пак ви казвам  в 
голяма степен вината е моя, защото аз разчитах на съзнанието на хората, явно не се 
получи и ще трябва малко по силово да се действа, за да можем. А тези пет акта са 
актове само в тази конкретика, а актовете са над петдесет за нарушаване на 
обществения ред, силна музика, хулигански прояви и т.н., но тези петте са само за 
каруците. Относно автомобила, понеже там казвате да ви се дадат пътните листи, 
направил съм копия на двата пътни листа за двата дни, те ви са представени. 
 Иван Кичев: Номер 1366663 е пътния лист от 13.05., номер 1366664 е пътни лист 
от 15.05. да разбирам ли, че на 14.05. колата изобщо не е излизала, не се е движила и 
не е работила, така ли да го разбирам, защото явно тези листи са изписани във връзка с 
нашето питане. 
 Георги Станилов: Трябва да го проверя. Аз поисках от гаража за дните, за които 
беше писано в искането, че искате пътните за тези две дати и затова съм дал тези две 
дати. 
 Иван Кичев: Тука не ми е много ясно какво е изписано като маршрут, круша ли е, 
крана ли е, какво пише тука не знам. И ще кажа в каква връзка е питането ми, за да си 
направите проверката нацяло след като ще я правите. Защото аз си направих труда да 
питам, от къде има право ОБЧ по скоро водоноската да зарежда вода. Има два 
хидранта с водомери, които дават право тази водоноска да зарежда съответно да 
полива, да чисти улици и т.н., всички останали хидранти са изключително  за ползване 
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от пожарната. Въпросните дни за които задавам въпрос, водоноската пълнеше вода от 
хидранта над Чана магазина под Драгомански и това си е редовна практика. Това че за 
един конкретен т.е. за два конкретни дни питаме не значи, че няма и други случаи, 
защото информацията е, че има много такива случаи, но за двата конкретно имаме и 
видеозапис, имаме и снимки, така, че да не се опита някой да преиначи нещата. Питал 
съм Иван Георгиев на ВиК имат ли право, нямат право. Добре,  ако аз съм частно лице 
и искам да си поръчам водоноска, съответно си плащам транспорта, плащам си и 
водата, няма такава практика, това ми отговори Иван. 
 Георги Станилов: Така е да. 
 Иван Кичев: Няма да цитирам къде точно е закарана водата в момента, направете 
си вие труда да го  проверите това нещо. Аз знам къде е закарана, на частен обект е 
закарана водата. 
 Йона Чобанова: То пише Дюлево. 
 Иван Кичев: Да, Дюлево. И тази вода я плащаме ние като разлика после от общия 
разход, който се води разход на вода. 
 Георги Станилов: Сега като зная вече конкретиката на питането за какво става 
дума, ще го… 
 Иван Кичев: По чие нареждане, това нещо шофьора няма да го е решил сам, няма 
да е предприел това действие сам, при всички случаи някой му е разпоредил и му е 
казал, няма проблеми отивай и го прави. Изключено е да поеме отговорност шофьора 
и да бъде той наказан и да носи тази отговорност за нечии чужди разпореждания. 
Питането е чий са разпорежданията и кой носи отговорност за това, че в крайна сметка 
всички ние плащаме крадена вода. Да не говорим, че съм убеден на сто процента, че 
транспорта не е платен, този транспорт не е платен примерно, ако е за частното лице за 
което говорим. 
 Георги Станилов: Нека да го проверим и тогава… 
 Иван Кичев: Проверете го, направете си труда. На третия въпрос относно 
изпълнението на чл.15 нямам отговор както виждам, предоставен е отчета на… 
 Георги Станилов: Ами той отчета отговаря на въпроса. 
 Иван Кичев: Отчета отговаря т.е. с две думи изпълнява се изискването на чл.15 
така ли да го разбирам. 
 Георги Станилов: Не, като се прочетат цифрите в отчета ще се видят какви са 
приходите и разходите и се отговаря на въпроса. 
 Янко Германов: Така каза 40х.лв. 
 Иван Кичев: 40х.лв. поемат ли заплатите и осигуровките на работещите в ОБЧ. 
  Георги Станилов: Аз съжалявам, че главната счетоводителка на ОБЧ е в отпуск 
и отсъства, за да ви отговори, но аз с конкретни цифри не мога да ви отговоря сега. 
 Иван Кичев: Благодаря. И другото ми питане е актуално и е във връзка с новата 
изградена WC, какво се случва с нея и докъде я докарахме. Ще я пуснем ли в 
експлоатация няма ли да я пуснем, завършена ли е, че има жив интерес към нея. 
 Динко Цъцаров: Има ли отговор. 
 Яна Кирязова: Значи искам да отговоря, че обект „обществена WC“ в УПИ I, 
кв.27а, съгласно Закона за устройство на територията е въведена в експлоатация, 
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издадено е удостоверение за въвеждане в експлоатация за строеж V-та категория от 
гл.-архитект на общината. 

Веселина Пашова: И е актувана за общинска собственост. 
Иван Кичев: Има ли работно време WC, защото в неделя обикновено е 

заключено, някакво работно време има ли. 
Георги Вълчев: *** Точно за този въпрос ставам. 
Динко Цъцаров: За кое, за работното време ли. 
Георги Вълчев: Не, точно за въпроса с WC. Значи колеги само да допълня, после 

ще имам два въпроса, но днеска спрях колата точно на големия паркинг където се 
намира и WC, не знам дали от идването на сесията или от хубавото време изведнъж ми 
се прииска да се облекча и се засилих. Тази прословута WC струва четиридесет хилки 
на общината, обаче се оказа, че WC не мисли като мене, беше затворена. В това 
възникнаха веднага три бързи въпроса. Първият ми въпрос е наистина като паметник 
на културата ли ще го имаме това или наистина ще работи. Вторият ми въпрос е 
свързан как ще функционира самата WC, такси ли ще се плащат, безплатно ли ще е, с  
карти ли ще е. И трето, местните хора имат ли някакви привилегии, например аз като 
общински съветник с карта мога ли да отида да ползвам. 

Георги Станилов: Говорихме миналата седмица с кмета. Ще се изчисти формата 
дали да се даде под наем за стопанисването или ще бъде пуснато да работи, това ще 
бъде съпътствано и с докладна за информация. 

Динко Цъцаров: Заповядайте. 
Димитър Янков: Приключихме въпроса за сервизното помещение на общината 

така да се каже. Имам един въпрос към г-жа Дамбулова и то е продиктувано от една 
информация, която г-н Цъцаров даде на комисиите във връзка с тази докладна, която 
беше свързана със стадиона и отдаването му безвъзмездно. Нашата група по 
съображения не свързани с докладната не участва в това гласуване, но доколкото 
разбрах е върнато от Областния управител поради причини, че не може де е 
безвъзмездно. Според мен малко така се появява на примависта, аз нали не мога да съм 
завършил юрист като г-н Чолаков, той по професия е такъв, но от чиста гледна точка 
на целесъобразност по отношение на тази докладна, ние понеже субсидираме този 
футболен клуб се оказва, че трябва да вадим от единия джоб да го прехвърлим на 
другия или формално тука едни пари се ***. Ако все още стои на дневен ред тази 
ситуация на клуба и към настоящата, въпросът ми е, нещо не се ли случи, защото 
формално може да гласуваме един възмезден наем от един лев годишно и да преминем 
докладната или просто вече има отказ от идеята за регистрация на въпросния клуб,  
това ми е въпроса, ако имате информация естествено. Защото г-н Цъцаров каза, че е 
свел до вашето знание г-жо Дамбулова или бъркам. 

Динко Цъцаров: Има писмо, заповед до нас и до общината, то е получено от г-жа 
Дамбулова, за заповедта на областния управител говорим. 

Николина Дамбулова: Г-н Янков, на следващата сесия ще бъде входирана 
докладна, най-вероятно с това предложение, което вие в момента направихте… 

Димитър Янков: То може да се гласува и в тази сесия даже, докато сме все още в  
реално време на сесията, с едно префасониране на докладната от г-жа Камбурова и да 
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минава. Но ако няма спешност може да се изчака за следващата и по следващата сесия, 
няма проблем. 

Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Алармирам за два въпроса във връзка с два проблема. Единият е 

пътя за Росеново, всички знаете много добре пътя за Росеново, дигата и язовира, който 
в момента е малко пълничък понеже е явно от дъждовете, но там няма никакво 
обезопасяване. Наясно сте самата дига и пътя, когато се движат там две коли не могат 
да се разминат, никакви табели, да не говорим, ако кола или човек попадне от едната 
или другата страна какво ще се случи. Фатален ще е края. Нека се вземат много бързи 
мерки, защото виждате за какво става дума. Второто ми е за ул. „Х. Димитър“, за да са 
наясно съветниците улицата е където се намира банята и нагоре. Значи някъде вече 
към махалата, на завоя се е появила дупка на самото пътно платно с размерите горе-
долу на детска количка. Хората са поставили там един огромен бордюр, опитали са се 
да го обезопасят нали да не вземе да мине кола и да остане там, от една седмица е 
обаче това. Знае ли общината за него, работили се по него или чакаме да стане нещо и 
тогава, това са. 

Динко Цъцаров: Това е по скоро сигнал. Други въпроси има ли колеги. 
Иван Кичев: В тази връзка има още една отсечка, искам да питам тогава и за нея. 

Отсечката старите казарми от порядъка на 200-300м. 
 Димитър Янков: Няма да задавам въпрос, просто искам да попитам г-жа 

Колеолова по отношение на наше старо питане. Тя обеща една справка да се изготви и 
даже може и да е изпратена вече, но не съм си влизал в пощата от вчера късния 
следобед, нито тази сутрин. 

Динко Цъцаров: Не. 
Димитър Янков: Не е ли изпратена, защото г-жа Колеолова пое ангажимента. 
Георги Вълчев: Има ли официален отказ. Или мълчалив отказ. 
Димитър Янков: Значи вижте по отношение на този въпрос и един наш преден 

въпрос от предните две-три сесии във връзка с щатното разписание, просто това 
неглижиране на въпросите от общинските съветници вече се превръща буквално, не 
знам как да го характеризирам, в някакво детинско надуване на мускули. Показване и 
демонстрация на някаква сила ли е, не знам. Колкото и да мразя да писателствам, 
действително най-накрая ще я поискам информацията по Закона за достъп до 
обществена информация, ако не ви е срам общински съветник да го прави по този 
начин. Моля, вземете мерки в рамките до една седмица максимум да изпратите 
информацията и не само на нас като питащи, а и на останалите колеги, смятам, че ще 
им е интересно. 

Георги Вълчев: Да наблегна за  протокола просто. Знаете, получихте карти Чл.33,  
ал.2 от ЗМСМА, Държавните органи, стопанските и обществените организации са 
длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят 
сведения и документи и т.н.   

Иван Кичев: Значи не искаме незаконно така ли, да се успокоя, че бях притеснен. 
Георги Вълчев: Ако искате да нарушавате закона потвърдете го тука официално 

и има си други институции. 



154. 
 

 
                                                                                                                      Председател: 
                                                                                                               Секретар: 

 Иван Кичев: Има Наредба за даренията, само, че не остана време да я прегледам, 
там сигурно е упоменато как се регистрират, как се водят, как да излиза на сайта. 

Димитър Янков: Г-н Цъцаров, обезсмисля се задаването на въпроси при 
положение, че не се отговаря, а вие въпреки всичко ни събирате. Да, ние сме 
обществено отговорни хора, обаче не може тука да ни събирате на сесии, а да не е 
отговорено на въпросите зададени от съветниците, не е редно. 

Динко Цъцаров: Отговаря се на част от въпросите. 
Димитър Янков: Ами отговаря се на една част от въпросите, но не се отговаря в 

пълнота. 
Динко Цъцаров: Г-н Янков, относно нашите събирания напълно сте прав. Прав 

сте, че сме отговорни и си вършим работата. Що се отнася до отговорите на зададени 
въпроси, мисля че отговорността е лична, така мисля. Въпроси колеги. 

Димитър Янков: Щом така смятате, че е лична...Но при положение, че има друга 
безотговорност аз не виждам, защо да организираме сесии. 

Иван Кичев: Тя е колективна май. 
          Динко Цъцаров:  Има ли други въпроси. 
                                                                                                                                                               

Други питания не постъпиха. 
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