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На 30 май 2018 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 т.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.29 

ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец и 

взаимодействието му с общинската администрация в зала №1 на общинска 

администрация от 9.30 часа се проведе Тридесет и трето заседание на Общински съвет 

на община Средец. 

На заседанието присъстваха: зам.-кмета на община Средец – Николина 

Дамбулова; Георги Станилов – секретар на общината; кметове и кметски наместници 

на населени места в общината; директори на дирекции и представители при общинска 

администрация; гости. 

На заседанието присъстваха тринадесет общински съветника:  

    1.  Динко Янев Цъцаров  

    2.  Тодорка Славова Георгиева  

    3.  Яна Иванова Биюкова  

    4.  Николай Иванов Танчев   

    5.  Мартин Тодоров Джермов  

    6.  Антоанета Станкова Колеолова 

7.  Живко Минков Гърков 

    8. Валери Димитров Ангелов 

    9. Таня Ненова Тодорова 

    10. Янко Калудов Германов 

    11. Румен Хърсев Чанков 

   12. Петьо Георгиев Колеолов 

   13. Ивелина Христова Димитрова  
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2.
 

Отсъстваха по уважителни причини Гошо Иванов Атанасов, Мирослав 

Господинов Пенев, Петър Марков Джермов и Светла Иванова Джермова. 

Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми колеги, г-жо Дамбулова, уважаеми гости, 

при кворум от тринадесет общински съветника, откривам Тридесето и третото 

редовно заседание на Общински съвет – Средец. Предстои да изберем секретар на 

заседанието, имате думата за предложение. Г-жа Колеолова. 

Антоанета Колеолова: Предлагам Ивелина Димитрова. 

Динко Цъцаров: Има ли други предложения колеги. …Да разбирам, че няма, 

който е съгласен Ивелина Димитрова да стане секретар на днешното заседание, моля 

да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  

предложението се прие и г-жа Ивелина Димитрова зае своето място. 

 На вниманието на общинските съветници бе представен проекта за дневен ред 

предложен в поканите до всички с постъпилите допълнителни материали: Докладна 

записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 

Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на  с. Орлинци; Докладна записка от 

д-р Николай Танчев – Председател на постоянната комисия по “Здравеопазване, 

социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни 

финансови помощи. 

Динко Цъцаров: Колеги, проекта за дневен ред е пред вас. Същия беше 

разгледан на заседанието на постоянните комисии. Имате ли предложение за 

допълнение или изменение на така предложения проект за дневен ред. … Ако няма, 

който е съгласен с така предложения проект, моля да гласува „за”, „против”, 

„въздържали се”. 

 Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Тридесет и третото 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: 
Издаване  запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаваща плащане на  данък върху добавената стойност /ДДС/  след 
извършено  авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 
год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., за 
проект    "Реконструкция на уличната мрежа и градска среда в 
гр.Средец", сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на Споразумение за сътрудничество  по процедура  чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано 
проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 
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3.
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 
ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020г. – водеща програма и Оперативна 
програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Трансформиране на част от целевата субсидия по чл.52 от Закона за 
държавния бюджет 2018 г. в целеви трансфер  за финансиране на 
неотложни текущи ремонти на общински пътища; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз.имот с идентификатор 
17974.13.15 по кадастрална карта и кадастрални регистри и по предходен 
план № 013015 м. Беева воденица в землището на гр. Средец; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи на специализирания персонал на Дома за възрастни с 
умствена изостаналост „Св. Св. Константин и Елена” с. Факия; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр. 
Средец; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска 
собственост (ЧОС) в гр.Средец; 

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

9. 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; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в 
землището на гр. Средец; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, с 
идентификатор 17974.228.4 и 17974.228.5 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри /КККР/ на гр. Средец; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска 
собственост (ЧОС) за нуждите на Общински спортен клуб по борба 
„Странджа-2001” гр. Средец; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО 
„ЗЕЛЕНО“СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ,  по смисъла на  чл. 52 и 53 от 
ЗОС,  във връзка  с   одобрено за финансиране Проектно предложение 
„Майсторски клас: създаване на зелено социално предприятие в Община 
Средец“  по Процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 
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4.
„Развитие на социалното предприемачество”, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020; 

14.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на  с. 
Орлинци; 

15.  Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната 
комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, 
относно: Отпускане на еднократни финансови помощи; 

16.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 33 на Общински 

съвет – Средец./ 

 

 

Динко Цъцаров: Колеги, започваме с ТОЧКА ПЪРВА от днешния дневен ред – 

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Издаване  запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаваща плащане на  данък върху добавената стойност /ДДС/  след 
извършено  авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 год. по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 - 2020 г., за проект    "Реконструкция на 
уличната мрежа и градска среда в гр. Средец", сключен между ОБЩИНА 
СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” 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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 579 

30 май 2018 година 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
1.  Упълномощава  кмета  на  общината  инж. ИВАН  ЖАБОВ  да  подпише  

Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” в  размер  на  10 411,79 лева (Десет хиляди четиристотин и единадесет 
лв. и седемдесет и девет ст.) за обезпечаване на 100 % от стойността на 
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 год. по подмярка 7.2 
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5.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“, за проект "Реконструкция на уличната 
мрежа и градска среда в гр. Средец", сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ 
„ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи 
за финансиране  на  данък върху добавената стойност /ДДС/, след извършено 
авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 год.  и да ги представи 
пред ДФ „Земеделие”. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА от дневния ред  – Докладна записка от 
инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Споразумение 
за сътрудничество  по процедура  чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 
„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. 
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 
КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020г. – водеща програма и Оперативна програма “Наука и образование за 
интелигентен растеж 2014-2020. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
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6.
Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Гърков 

Живко Гърков: Какво носи на нас като община. 

Маргарита Стойчева: По човешки ресурси ще бъде осигурена заетост в 

общинското предприятие на двадесет и шест души за срок от една година. Освен това 

общината също и като бенифициент ще бъде и работодател за два пъти по шест 

месеца ще осигури десет работници на археологическите разкопки, които се правени 

от годините през периода юни-ноември месец. В училищата ще има различни 

мероприятия, които са свързани с основните цели на програмата. Предвижда се 

оборудване и обзавеждане на един родителски клуб, на всички клубове които ще 

работят по проекта, а те са четиринадесет клуба и в двете училища. Ще бъдат 

закупени компютри, лаптопи, мултифункционални устройства, интерактивни дъски, 

материали за работа и др. 

 Живко Гърков: На каква стойност е целия проект. 

Маргарита Стойчева: Целият проект по човешки ресурси е петстотин хиляди,  

всъщност към момента точната цифра е 460х.лв., а по наука, образование и растеж е 

около 350х. Значи ще бъдат назначени през цялото това време образователни 

медиатори, здравни медиатори, учителите които ще работят с клубовете, те са 

единадесет на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” и четири в с. Загорци. Отделно от тях 

ще бъдат излъчени координатори, които ще координират дейностите  при тях също се 

предвижда възнаграждения допълнително. Предвидени са четири екскурзии, 

двудневни пак с деца от училищата, не само с целевата група. 

Живко Гърков: И последно, цялата тази програма къде може да бъде прочетена 

от един гражданин на община Средец. Има ли е някъде качена в електронен вид. 

Маргарита Стойчева: Утре е последния срок за кандидатстване, днес я качваме 

в ИСУН и ако някой иска да се запознае, няма никакъв проблем и в ИСУН всичко е в 

електронен вариант. В сайта на общината – не, но го има в ИСУН. 

Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 580 

30 май 2018 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 и сл. от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
Одобрява Споразумение за сътрудничество с конкретни партньори  по проект 

„Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана устойчива подкрепа за 
активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ по интегрирана 
процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 
НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА 
ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020г. – водеща програма и Оперативна програма “Наука и 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

7.
образование за интелигентен растеж 2014-2020 между кандидат Община Средец 
и партньори Общинско предприятие "Озеленяване благоустройство и чистота“ 
гр.Средец, „Национална мрежа на здравните медиатори"  гр. София, Сдружение 
"Талантс“ гр. София, Средно  училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Средец, 
Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий“ с. Загорци и Сдружение "Център за 
междуетнически диалог и толерантност "Амалипе”“ гр. Велико Търново. 
 

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

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Трансформиране на част от 
целевата субсидия по чл.52 от Закона за държавния бюджет 2018 г. в целеви 
трансфер  за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 

счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Г-жо Бойчева, бихте ли ни разяснили т.2 от решението: Допуска 

предварително изпълнение на Решението  на ОС Средец на основание чл. 60  ал.1 

предложение 2 от административно процесуалния кодекс, което означава АПК, а не 

аграрно промишлен комплекс. 

Петя Бойчева: Това е консултирано с г-жа Камбурова. Това е точка която дава 

възможност преди да изчакаме двадесет дневния срок от областния управител за 

законосъобразност на вашето решение да можем да предприемем действия… 

Динко Цъцаров: Една седмица е протокола, четиринадесет дни е срока на 

областния управител и стават двадесет и един дни. 

Петя Бойчева: Да можем да предприемем действия, да напишем мотивирано 

писмо до Министъра на финансите, за да ни разреши трансформацията на тази 

субсидия. Съгласно това основание имаме такова право, защото има срокове за 

разглеждане от министър на тези предложения от общините.  

Живко Гърков: Благодаря. Другото, тъй като на мен, а предполагам и на 

колегите като представители избрани от хората на община Средец, редовно ни се 

задават въпроси за ремонта, който касае пряко всички нас. *** Къде могат да се 

информират, пак като предния въпрос, къде могат да се информират гражданите на 

общината за етапа до който са стигнали ремонтите на територията на община Средец 

и евентуално за сроковете, които ще бъдат извършени, това касае пряко всеки от вас, 

както и хора които пътуват в тази община. Някъде къде мога да вляза да го видя, за 

четвъртокласната и за града, всъщност аз живея на определена улица и ме интересува 

да ли е заложена в програмата на общината за при асфалтиране или за ремонт. Как 

могат да разберат гражданите кога ще стане или как се движи процедурата при 

изпълнението на тези дейности като срокове, поне ориентировъчно. 

Николина Дамбулова: Г-н Гърков, в сайта на общината в профил на купувача 

има обявени процедурите, които вървят в момента или има избран изпълнител и под 

самата процедура отдолу има протокол, решения, сключен договор, от там може да се 

види на какъв етап е дадена обществена поръчка. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

8.
Живко Гърков: Публикувани ли са, г-жо Дамбулова, просто искам да питам от 

името на гражданите, някои се интересуват за сроковете на изпълнение и кога ще бъде 

свършено, това от някъде ще може ли да се види. 

Николина Дамбулова: Да, може да се види в самата процедура има заложено 

какви са сроковете за изпълнение, просто трябва да се чете. 

Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 581 

30 май 2018 година 
 
                       На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява предложението  за трансформиране на  част от целевата 

субсидия 301 056 лв.  (триста и една хиляди и петдесет и шест лева)  по чл.52  от 
ЗДБРБ за 2018 г. за Капиталови разходи  в частта основен ремонт на обекти ІV-
класна пътна мрежа в трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти,   
съгласно Приложение 15 . 

2. Допуска предварително изпълнение на Решението  на ОС Средец на 
основание чл. 60  ал.1 предложение 2 от АПК. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

9.

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

10.
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред  – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за 
изработване на ПУП - ПРЗ за поз.имот с идентификатор 17974.13.15 по 
кадастрална карта и кадастрални регистри и по предходен план № 013015 м. 
Беева воденица в землището на гр. Средец. 

Докладва Гена Стоянова – главен експерт „УТ” в 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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 582 

30 май 2018 година 
 
На основание чл.21, ал 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. ДОПУСКА изработването на ПУП - ПРЗ за поз.имот с идентификатор 
17974.13.15 по кадастрална карта и кадастрални регистри и по предходен план № 
013015 м. „Беева воденица” с площ 2.700 /два декара и седемстотин кв.м/ дка с начин 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

11.
на трайно ползване – изоставена нива в м. „Беева воденица” в землището  на 
гр.Средец, с цел изграждане на: „Цех за рецеклиране на пластмасови изделия”. 

       2. ОДОБРЯВА заданието за изработването на ПУП - ПРЗ за поз.имот с 
идентификатор 17974.13.15 по кадастрална карта и кадастрални регистри и по 
предходен план № 013015 м. „Беева воденица” с площ 2.700 /два декара и седемстотин 
кв.м/ дка начин на трайно ползване – изоставена нива в м. „Беева воденица” в 
землището  на гр. Средец, с цел изграждане на: „Цех за рецеклиране на пластмасови 
изделия”. 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на специализирания персонал 
на Дома за възрастни с умствена изостаналост „Св. Св. Константин и Елена” 
с.Факия. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 

счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Въпроси има ли колеги. Г-н Чанков. 

Румен Чанков: Чисто технически въпрос. Тъй като ми направи впечатление, че и 

шофьора е включен, а кола няма, може би този човек изпълнява нещо друго. 

Николина Дамбулова: Да, поддръжка е в момента и работи сега. 

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

12.
Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 583 

30 май 2018 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и чл. 36, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС №332 

от 22.12.2017 г., за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.,   
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
I. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 

месторабота, в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по маршрут  - гр.Средец – с.Факия – гр.Средец  на специализирания 
персонал на ДВУИ с. Факия, както следва: 

1. Красимира Гочева Апостолова – директор; 
2. Кета Петрова Михова – социален работник; 
3. Радка Стоянова Янева – старша медицинска сестра; 
4. Теодора Стоянова Савова- тредотерапевт; 
5. Ваня Йорданова Карабашева – домакин; 
6. Божидар Костов Иванов – шофьор 
II. Пътните разходи да се изплащат считано от 01.04.2018 г. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

13.
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под 
наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец. 

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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 584 

30 май 2018 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, ал.2 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 публичен търг с тайно наддаване на 

част от терен – публична общинска собственост с площ от 21 кв.м., с лице към 
ул.”Цвятко Радойнов”, представляващ част от имот, целия с площ от 2099 кв.м., 
находящ се в УПИ І, кв.40 а, зона трета по плана на гр. Средец, за поставяне на 
метален павилион. 

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за ползваните 21 кв.м. площ 
в размер на 31,50 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 5 години. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

14.
  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

Динко Цъцаров: СЕДМА ТОЧКА в дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно 
ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Аз имам един въпрос г-жо Пашова – пет години ли е 

максималния срок за отдаване под наем съгласно нормативната база. 

Веселина Пашова: За безвъзмездно ползване е до десет години, но по принцип 

ние ги отдаваме за пет. 

Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 585 

30 май 2018 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и 
чл.51, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Тракийско сдружение „ЛАЗО 
ЛАЗОВ” гр. Средец, Булстат 204976630, с адрес на управление: гр. Средец, 
ул.“Лиляна Димитрова“ № 1, ет.1, представлявано от Божанка Георгиева – 
Председател, върху част от имот частна общинска собственост, представляващ 
помещение с площ от 189 кв.м., разположено на първи етаж от масивна триетажна 
сграда със обща з.п. 240 кв.м., изградена в УПИ XVІІ, кв.47 по ПУП на гр.Средец. За 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

15.
имота е съставен Акт за ЧОС № 75/ 02.02.1998 г., при граници на помещението: 
изток-външен зид, запад-стълбище, север – общ.помещение и юг-външен зид. 
 2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за учредено 
вещно право на безвъзмездно ползване за срок от 5 години. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА в дневния ред – 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. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли изказвания по докладната. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Г-жо Стойчева, бихте ли ми казали всъщност общо като площ 

каква територия отдава община Средец от общинските земи за ползване от 

земеделските производители, които са на наша територия, ориентировъчно. Защото 

тука предполагам, че не всичко е отдадено под наем. Колко е фонда като площ който 

отдаваме под наем. 

Маргарита Стойчева: Не, не е всичко, това е което е изтекло като договор и 

което е свободно. Сега не мога точна цифра да дам, след сесията няма проблеми. 

Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  
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                                                                                                                   Секретар: 

16.
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 586 

30 май 2018 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 2018/2019 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 - 17,00 лв./дка, ІV 
категория - 16,00 лв./дка, V категория - 15,00 лв./дка, VІ категория - 14,00 лв./дка, VІІ 
категория - 13,00 лв./дка, VІІІ категория- 12,00 лв./дка, ІХ категория- 11,00 лв./дка, Х 
категория - 10,00 лв./дка, изоставени трайни насаждения - 12,00 лв./дка. 
 3. Участници в търговете с явно наддаване могат да бъдат само земеделски 
производители, регистрирани на територията на община Средец. 

 
 

С П И С Ъ К  

на свободните общински земеделски имоти - с начин на трайно ползване - нива и  

изоставена нива, изоставени трайни насаждения, предназначени за отдаване под наем  

за стопанската 2018/2019 година  
 

Землище с.Белеврен:  

Имот №009033-2,811 дка, VIII  категория - изоставена нива, м.”Лозята”,  

Имот №012006-2,801 дка, VIII  категория - изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №013047-1,320 дка, VIII  категория - изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №013048-1,753 дка, VIII  категория - изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №013052-2,500 дка, VIII  категория - изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №013062-1,544 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №013073-5,299 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 

Имот №014029-1,000 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №016040-0,613 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №016054-1,798 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №016060-3,198 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №016075-8,010 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №017002-4,000 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №018005-6,229 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №018110-1,275 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Над село”,  

Имот №019008-10,001 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №019014-8,696 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Синия кладенец”,  
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                                                                                                                   Секретар: 

17.
Имот №019018-11,299 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Синия кладенец”,  

Имот №020011-3,701 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №022004-4,208 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №022007-2,997 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Воденицата”,  

Имот №024029-9,003 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Домуз орман”,  

Имот №024043-2,563 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Домуз орман”  

Имот №024045-2,435 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Домуз орман”  

Имот №026004-8,002 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село”,   

Имот №026008-3,500 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

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,  

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 №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 №011073-0,732 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 №011079-0,775 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  

Имот №011080-0,691 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  

Имот №011081-0,586 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”  
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18.
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 №011186-2,320 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” 

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 №000194-3,084 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

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 №000223-9,791 дка, VIII категория- лозе, м. «Айкън Тарла», 

Имот №000247-1,162 дка, VIII категория- лозе, 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 №000354-38,559 дка, IX 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 №000408-7,354 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

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 №000744-35,532 дка, IX 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 №001010-0,549 дка, VIII категория- лозе, м. «Айкън Тарла», 

Имот №001027-1,495 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  

Имот №001040-1,061 дка, VIII категория- лозе, м. «Айкън Тарла», 

Имот №001049-2,489 дка, VIII категория- лозе, м. «Айкън Тарла», 

Имот №001052-0,710 дка, VIII категория- лозе, м. «Айкън Тарла», 

Имот №001060-0,608 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  

Имот №002061-1,740 дка, VIII категория- лозе, м. «Айкън Тарла», 

Имот №002077-3,046 дка, VIII категория- изостав.тр.насаждения, м. «Айкън Тарла», 

Имот №002175-1,231 дка, VIII категория- лозе, м. «Айкън Тарла», 

Имот №002179-4,452 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  

Имот №002333-4,593 дка, VIII категория- лозе, м. «Айкън Тарла», 

Имот №002335-0,734 дка, VIII категория- лозе, м. «Айкън Тарла», 

Имот №002341-1,286 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  

Имот №002345-0,616 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

19.
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 №003067-0,553 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №003068-2,560 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №003074-0,965 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №003077-2,207 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №003078-2,400 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”  

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 №004104-0,520 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  

Имот №004105-1,935 дка, VIII категория- нива, м.”Край село” 

Имот №004107-0,678 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 №006001-1,401 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №006002-0,776 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №006003-0,767 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №006004-1,266 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №006005-0,739 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №006006-2,099 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №006007-0,730 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №006008-0,620 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №006009-1,865 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №006010-3,044 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №006052-1,160 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 №008296-0,547 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”  
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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”  

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 №060010-2,995 дка, VIII категория- изоставена 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 №078015-2,001 дка, VIII  категория- нива, м.”Кумурджа” 

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 №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”  
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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 №116010-4,299 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чеирето”  

Имот №116054-6,048 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чеирето”  

Имот №116056-0,827 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”  

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 №122016-8,999 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- 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.Бистрец:  

Имот №031019-11,826 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Кармашиковата тумба 

Имот №033051-10,017 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Чефте бунар”,  

Имот №035027-43,894 дка, ІV категория- нива, м.”Училищна нива”,  

Имот №038003-9,505 дка, ІХ категория- нива, м.”Лъка”,  

Имот №039019-15,001 дка, VІІ категория- нива, м.”Ноков орман”,  

Имот №045003-6,899 дка, ІІІ категория- нива, м.”Тепалкова лъка”,  

Имот №046021-5,314 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Бистрецка река”,  

Имот №048016-14,983 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Карталя”,  

Имот №050022-26,312 дка, VІІ категория- нива, м.”Шейтанка” 

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 №000381-27,218 дка, VІІІ категория- изостав.тр.насаждение, м. «Деделика»  

Имот №000392-1,276 дка, VІІІ категория- изостав.тр.насаждение,  

Имот №000465-7,798 дка, VІІІ категория- изостав.тр.насаждение,  

Имот №000468-9,240 дка, VIII категория- нива,  

Имот №000547-12,027 дка, VIII  категория- нива, 
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Имот №000559-7,843 дка, VIІ категория- изоставена територия за трайни насаждения, 

Имот №000653-2,831 дка, VIII  категория- нива,  

Имот №000669-2,203 дка, VІІ категория- изостав.тр.насаждение,  

Имот №000730-7,479 дка, VІІ категория- изостав.тр.насаждение,  

Имот №000739-2,011 дка, VIII категория- нива,   

Имот №001003-0,079 дка, VII категория- нива, м.”Юрта”  

Имот №001011-0,515 дка, VII  категория- нива, м.”Юрта”,  

Имот №001018-0,405 дка, VII  категория- нива, м.”Юрта”,  

Имот №001026-1,782 дка, VII категория- нива, м.”Под село”  

Имот №001027-1,301 дка, VII категория- нива, м.”Под село”  

Имот №001037-0,476 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001041-0,678 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001072-1,433 дка, VII  категория- нива, м.”Юрта” 

Имот №001073-2,366 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001074-0,899 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001076-1,224 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001079-1,329 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001081-3,663 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001084-1,449 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001114-0,403 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001119-0,820 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001120-1,832 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001121-2,043 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001123-0,125 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001136-1,068 дка, VII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №001147-0,606 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №001149-1,370 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №004020–8,267 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Под село” 

Имот №006005-9,161 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Под село” 

Имот №009011-7,016 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Калдаръма”  

Имот №009018-9,459 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Край село”,  

Имот №009021-11,979 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Калдаръма”,  

Имот №009023-2,235 дка, VII  категория- изоставена нива,  

Имот №009024-0,678 дка, VII  категория- изоставена нива,  

Имот №009025-3,884 дка, VII  категория- изоставена нива,  

Имот №009038-5,075 дка, VII  категория- изоставена нива,  

Имот №012042-0,822 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Баира” 

Имот №012047-1,281 дка, VIII  категория- изоставена нива,  

Имот №013028-3,267 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Говедарката”  

Имот №016012-8,968 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Алиша”,  

Имот №017011-9,020 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Акташ”  

Имот №023010-9,279 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Ватрал тарла”,  

Имот №024001-8,542 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Юлав тарла” 

Имот №024027-12,483 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Ватрал тарла” 

Имот №024041-5,786 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Мандра баир”  

Имот №024058-5,600 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Ватрал тарла” 

Имот №024067-3,223 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Мандра баир” 

Имот №027044-20,003 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юрта”  

Имот №028036-2,600 дка, VIII  категория- нива, м.”Юрта” 

Имот №031004-4,720 дка, VIII  категория- нива, м.”Бяла река”,  

Имот №031008-1,347 дка, V  категория- нива, с граници и съседи:  

Имот №031014-5,397 дка, V  категория- нива, м.”Бяла река”, 
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Имот №033006-4,800 дка, VIII категория- нива, м.”Чифлика”  

Имот №036030-4,266 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кустарла”  

Имот №040013-2,785 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Кадалън” 

Имот №042008-8,866 дка, V категория- изоставена нива, м.”Факъ дере”  

Землище с.Вълчаново:  

Имот №000007-3,119 дка, V категория- изоставена нива, м.”Кабите”  

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 №000240-8,994 дка, V категория- изоставена нива, м.”До село” 

Имот №000245-0,319 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  

Имот №000310-4,388 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  

Имот №000319-0,173 дка, V категория- нива, м.”До село”  

Имот №000359-3,557 дка, VІ категория- нива, м.”Зад лозята” 

Имот №000362-4,086 дка, VІ категория- нива, м.”Лозята” 

Имот №000530-4,805 дка, VІ категория- нива, м.”Стария сливовски път”  

Имот №000545-1,668 дка, ІХ категория- нива, м.”Долапски бент” 

Имот №000598-1,650 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  

Имот №000831-2,303 дка, VІ категория- нива, м.”Дрингов кладенец”  

Имот №010073-2,063 дка, VІ категория- лозови нас. /нетерасирани/, м. ”Лозята” 

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 №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 №011040-1,024 дка, V категория- нива, м.”До село” 

Имот №011041-0,866 дка, V категория- нива, м.”До село” 

Имот №011043-0,640 дка, V категория- нива, м.”До село” 

Имот №011047-5,789 дка, V категория- нива, м.”До село” 

Имот №011050-2,757 дка, 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 №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 №011274-1,352 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  

Имот №011327-6,769 дка, ІХ 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 №011512-1,784 дка, ІХ 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 №060062-1,002 дка, V категория- нива, м.”Дълбокия дол”  

Имот №120010-5,999 дка, V категория- нива, м.”Парцелите”  
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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 №240004-3,213 дка, V категория- нива, м.”Малката могила”  

Имот №300026-3,930 дка, VІ категория- нива, м.”Дрингов кладенец”  

Имот №330026-3,967 дка, VІ категория- изоставена нива, м.”Елова нива”  

Имот №330027-3,136 дка, VІ категория- нива, м.”Елова нива”  

Имот №350006-3,396 дка, ІХ категория- ливада, м.”Двете реки”  

Имот №370018-4,000 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Манастирчето”  

Имот №373006-8,000 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Граден кладенец”  

Имот №405023- 6,946 дка, V категория- изоставена нива, м.”Киров кладенец”  

Имот №440012-2,409 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Орловица”  

Имот №011010-0,157 дка, V категория- нива, м.”До село”  

Имот №011059-8,682 дка, V категория- нива, м.”До село” 

Имот №011093-0,362 дка, VІ категория- нива, м.”До село” 

Имот №011095-4,800 дка, VІ категория- нива, м.”До село” 

Имот №011096-4,867 дка, VІ категория- нива, м.”До село” 

Имот №011106-6,407 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 

Имот №011107-17,760 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 №011205-7,619 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 №011295-4,311 дка, VІ категория- нива, м.”До село”  

Имот №011296-6,435 дка, VІ категория- нива, м.”До село”  

Имот №011297-1,746 дка, VІ категория- нива, м.”До село” 

Имот №011323-5,173 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 

Имот №011401-0,845 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 №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 №011699-1,029 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 

Имот №150005-7,000 дка, V категория- нива, м.”Каваците” 

Имот №215005-12,003 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Молловата падина” 

Имот №240004-3,213 дка, V категория- нива, м.”Малката могила” 

Имот №300018-10,001 дка, ІХ категория- нива, м.”Стария сливовски път” 

Имот №330026-3,967 дка, VІ категория- изоставена нива, м.”Елова нива” 

Имот №330027-3,136 дка, VІ категория- нива, м.”Елова нива” 

 

Землище с.Гранитец:  

Имот №001029-3,180 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Анзова чешма”  

Имот №003020 – 1,209 дка, VІІІ категория– нива, м.”Синьо каменски път”  

Имот №011005-5,217 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Сливовски път”  

Имот №011013-5,853 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Сливовски път”  
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Имот №011015-10,003 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Сливовски път”  

Имот №012008-6,242 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Орташки ниви”  

Имот №013004-23,804 дка, VІІІ категория-др. изоставена нива, м.”Лозята”  

Имот №013013-38,421 дка, VІІІ категория- др. изоставена нива, м.”Лозята”  

Имот №013014-30,014 дка, VІІІ категория- др. изоставена нива, м.”Лозята”  

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 №022028-2,367 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  

Имот №022033-0,924 дка, VIII категория- нива, м.”Лозята”  

Имот №022040-0,300 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  

Имот №024005-0,315 дка, VIII категория- 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”  

Имот №039001-1,705 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №041013-0,500 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Край село”  

Имот №047002-12,965 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Бостаните”  

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 №011021-2,120 дка, VIII  категория- нива, м.”Копански дол”,  

Имот №012010-1,660 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Копански дол”,  

Имот №012011-2,031 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  

Имот №012014-0,573 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол”,  

Имот №012016-2,354 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол”,  

Имот №013001-2,069 дка, VIII  категория- нива, м.”Копански дол”,  

Имот №013008-2,719 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол”,  

Имот №013014-5,601 дка, VIII  категория- нива, м.”Копански дол”,  

Имот №014008-15,250 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  

Имот №014013-5,010 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  

Имот №014016-2,083 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  

Имот №014021-11,356 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  

Имот №013001-2,069 дка, VIII  категория- нива, м.”Копански дол”,  

Имот №013008-2,719 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол”,  

Имот №013014-5,601 дка, VIII  категория- нива, м.”Копански дол”,  

Имот №014002-7,574 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол”,  

Имот №014005-10,022 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище”,  

Имот №014010-10,000 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” 
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Имот №015008-14,143 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  

Имот №015009-2,308 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  

Имот №015013-15,449 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище”,  

Имот №015017-4,962 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 №015036-11,100 дка, VIII  категория- 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” 

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 №016032-7,180 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Площа”  

Имот №016033-11,211 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Площа” 

Имот №016037-3,230 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Радалова скала”  

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 №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 №022018-1,959 дка, IX 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 №025003-47,625 дка, V  категория- изоставена нива, м.” Боево”,  

Имот №025009-25,845 дка, V  категория- изоставена нива, м.” Боево”,  

Имот №025283-13,612 дка, V категория- изоставена нива, м.” Факийска река”  

Имот №025285-29,305 дка, V категория- изоставена нива, м.” Факийска река”  

Имот №026018-2,084 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  

Имот №026023-0,866 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
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27.
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 №030008–17,615 дка, IX категория- 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 №031010-5,123 дка, V категория- изоставена нива, м.” Геренето”  

Имот №033018-0,842 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Геренето” 

Имот №033020-3,944 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Геренето” 

Имот №033038-9,597 дка, V категория- изоставена нива, м.” Геренето” 

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 №034037-1,674 дка, V категория- изоставена нива, м.” Геренето”  

Имот №034038-1,524 дка, V категория- изоставена нива, м.” Геренето”  

Имот №035022-81,245 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  

Имот №035023-14,110 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  

Имот №036018-2,778 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол”  

Имот №039037 – 24,146 дка, VІІ категория- нива, м.”Харманите”,  

Имот №040010– 0,629 дка, V категория- изоставена нива, м.”До село” 

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 №042003-7,400 дка, VII категория- нива, м.”Бангиева кория”,  
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28.
Имот №042010-2,100 дка, IX категория- нива, м.”Бангиева кория”,  

Имот №044009-1,494 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Геренето”  

Имот №044011-9,256 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Геренето”  

Имот №046009-5,640 дка, V категория- изоставена нива, м.”Златарски дол”  

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 №047001-9,229 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”  

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 №049020-0,929 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Корията”  

Имот №049031-6,800 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Корията”  

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 №051005– 2,726 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Махалата” 

Имот №051007– 13,224 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бента”  

Имот №051021– 0,458 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Махалата” 

Имот №051026-1,000 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  

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 №052015-0,829 дка, V категория- изоставена нива, м.”Буланска лъка”  

Имот №052016-6,898 дка, V категория- изоставена нива, м.”Буланска лъка”  

Имот №052019-2,296 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 №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” 
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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” 

Землище с.Горно Ябълково:  

Имот №000044-11,201 дка, V  категория- нива, м.”Мечовица” 

Имот №000113-7,798 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 

Имот №000114-6,537 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 

Имот №000121-11,662 дка, V  категория- нива, м.”Попов кладенец” 

Имот №000122-6,417 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 

Имот №000125-21,916 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 

Имот №000155-14,070 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  

Имот №000158-2,322 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  

Имот №000188-17,442 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 

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 №000321-10,901 дка, V  категория- нива, м.”Три кладенеца” 

Имот №000380-10,034 дка, V категория- нива, м.”Калето”  

Имот №000398-8,581 дка, V  категория- нива, м.”Загорка” 

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 №010028-0,528 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №010040-1,027 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №010082-0,140 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №010084-1,492 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №010101-2,251 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №010106-1,241 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №010120-1,892 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №010121-0,492 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №010131-2,266 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №010133-1,505 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №010135-0,430 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №010137-0,807 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №010161-1,700 дка, V  категория- нива, м.”Край село”  

Имот №010303-2,514 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 №011070-9,982 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 

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” 
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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 №021009-5,798 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 

Имот №021013-16,000 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 

Имот №021028-4,674 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 

Имот №023049-4,713 дка, V категория- нива, м.”Шавова кория” 

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 №029025-5,024 дка, V  категория- нива, м.”Цигански поляни” 

Имот №029031-7,250 дка, V  категория- нива, м.”Цигански поляни” 

Имот №029045-5,001 дка, V  категория- нива, м.”Цигански поляни” 

Имот №036004-4,156 дка, V  категория- нива, м.”Три кладенеца” 

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”  

Землище с.Дебелт: 
Имот №003032- 7,443 дка, ІV категория- нива, м.”Еркесията”,  

Имот №003033- 6,470дка, ІVкатегория- нива, м.”Еркесията”,  

Имот №005034- 8,240 дка, V категория- нива, м.”Караманов дол”,  

Имот №009030- 27,115  дка, V кат.- изост.нива, м.”Арпа дере” 

Имот №011002- 4,101 дка, ІV категория.- нива, м.”Отуля” 

Имот №013018- 3,998 дка, ІХ категория- нива, м.”Бенек баир”,  

Имот №013049- 4,004 дка, ІХ категория- нива, м.”Бенек  баир”,  

Имот №014006-15,863дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Бенек баир”,  

Имот №022869- 3,594 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”Трите могили” 

Имот №028056- 41,332 дка, ІV категория- нива, м.”Кривия вир”, 

Имот №034002– 0,923 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Градището” 

Имот №034012– 0,655 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Градището” 

Имот №034039– 0,865 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Градището” 

Имот №034075– 0,915 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Градището” 

Имот №034076– 0,596 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Градището” 

Имот №034077– 0,715 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Градището” 

Имот №034089– 0,498 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Градището” 

Имот №034090– 0,656 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Градището” 

Имот №034128– 0,815 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Градището” 

Имот №034148– 0,922 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Градището” 

Имот №042023- 2,961 дка, VІІ-нива, м.”Христакова каба” 

Имот №062014- 6,876 дка, ІХ категория- нива, м.”Циганска чешма”,  

Имот №053121- 9,905 дка, ІV категория- нива, м.”Герена” 

Имот №062020- 6,004 дка, ІХ категория- нива, м.”Циганска чешма”,  

Имот №062042- 6,265 дка, ІХ категория- нива, м.” Циганска чешма”,  

Имот №062034- 4,095 дка, ІХ категория- нива, м.” Циганска чешма”,  
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Имот №063030- 22,988 дка, ІV категория- нива, м.”Киряков кладенец” 

Землище с.Дюлево: 

Имот №000323- 3,246 дка, VІ категория- изост.трайни насаждения, м.”Калъчев мост” 

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 №011025-0,415 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №011041-4,539 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №011049-0,450 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №011058-0,032 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №011066-3,120 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №011071-5,244 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №011073-0,142 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №011077-1,656 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №011092-4,624 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №011102-0,779 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 №011127-3,305 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №011143-2,257 дка, V  категория- нива, м.”Край село”  

Имот №011148-1,972 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №012018–3,566 дка, V категория- нива, м.”Коначки дол” 

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 №019006–18,000 дка, V категория- нива, м.”Кисова кория” 

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 №031036-7,901 дка, V категория- нива, м.”Дряново”  

Имот №031037-7,501 дка, V категория- нива, м.”Дряново”  

Имот №034010-9,605 дка, V категория- нива, м.”Местев кладенец”  

Имот №034015-7,032 дка, V категория- нива, м.”Местев кладенец”  

Имот №039005-7,927 дка, V категория- нива, м.”Китката”  

Имот №040029-25,000 дка, V категория- нива, м.”Коджа меше”  

Имот №041019-4,378 дка, V категория- нива, м.”Коджа меше”  

Имот №042033-20,999 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 №045020-2,804 дка, V категория- нива, м.”Попов герен”  
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Имот №045048-1,761 дка, V  категория- нива, м.”Мочура” 

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 №000249- 3,307 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Кавак дере”,  

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 №000514-1,093 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Дългата поляна”  

Имот №000578-2,022 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  

Имот №019016-7,999дка, ІV категория- нива, м.”Големия кладенец”,  

Имот №019068-4,000 дка, ІV категория- нива, м.”Големия кладенец”,  

Имот №019100-3,001 дка, ІХ кат.- нива, м.”Големия кладенец”,  

Имот №019107-5,000 дка, ІХ кат.- нива, м.”Големия кладенец”,  

Имот №020034-5,598 дка, ІV категория- нива, м.”Катранджийка”,  

Имот №021054-3,012 дка, VІ кат.-нива, м.”Сап дере”,  

Имот №021059-1,351 дка, VІ кат.-нива, м.”Сап дере”,  

Имот №022023-3,763 дка, VІ кат.-нива, м.”Шумата”,  

Имот №022036-10,999 дка, VІ кат.-нива, м.”Шумата”,  

Имот №022062-2,006 дка, ІХ кат.-нива, м.”Шумата” 

Имот №022066-9,003 дка, VІ кат.- нива, м.”Шумата”,  

Имот №029008-2,540 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029013-1,513 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029016-1,035 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029017-1,472 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029018-2,076 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029020-3,150 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029021-1,314 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029022-0,830 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029027-1,572 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029028-1,341 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029029-4,318 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029030-2,053 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029031-1,499 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029032-1,006 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029033-1,412 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029035-1,718 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029036-2,387 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029037-1,690 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот№029038-1,346 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029040-5,004 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №029041-1,891 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №030606-2,984 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  

Имот №032038-4,012 дка, VІІ кат.- нива, м.”Липата” 
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Имот №033067-6,004 дка, VІІ кат.-нива, м.”Алексов кладенец”,  

Имот №036026- 7,490 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Тютюнлука”,  

Имот №037002- 4,702 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Кавак дере”,  

Землище с.Драка:  

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 №021032-1,025 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята” ,  

Имот №021039-1,540 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята” ,  

Имот №021060-1,521 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята” ,  

Имот №021064-1,369 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 №021108-3,867 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята” ,  

Имот №021174-1,217 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята” ,  

Имот №022010-2,288 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята” ,  

Землище с.Загорци:  

Имот №000294-4,251 дка, Х категория- изоставена нива,  

Имот №053023- 9,500 дка, ІІІ категория- нива, м.”Зеленков блок” 

Имот №060002-1,180 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”  

Имот №065001-7,369 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”  

Имот №067005-3,831 дка, VІІ категория- нива, м.”Двата чучура 

Имот №082006-1,670 дка, VІІ категория- нива, м.”Дo село” 

Имот №082011-5,416 дка, VІІ категория- нива, м.”Дo село” 

Имот №082013-3,276 дка, VІІ категория- нива, м.”Дo село” 

Имот №082021-2,651 дка, VІІ категория- нива, м.”Дo село” 

Имот №082027-1,621 дка, VІІ категория- нива, м.”Дo село” 

Имот №082028-1,545 дка, VІІ категория- нива, м.”Дo село” 

Имот №101002-14,232 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Гюр чешма” 

Имот №132002-7,965 дка, Х категория- изоставена нива, м.”Каба зурна”  

Имот №143008- 7,997 дка, ІХ категория- нива, м.”Долни лъки”  

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 №018215-1,175 дка, VII категория- нива, м. «До село» 

Имот №180195-4,350 дка, III категория- нива, м.” До село”  

Имот №180196-2,313 дка, III категория- нива, м.” До село”  

Имот №181195-4,232 дка, III категория- нива, м.” До село”  

Имот №182195-4,084 дка, III категория- нива, м.” До село”  

Землище с.Кирово:  

Имот №000025-25,652 дка, VIII категория- нива, м.” Текенджанските лозя”  

Имот №000060-0,352 дка, IV  категория- използв. ливада, м.”Джостров цер” 

Имот №000078-15,766 дка, V категория- изоставена нива, м.”Горните лозя”  

Имот №000103-3,175 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №000105-2,124 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №000104–9,672 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Край село” 

Имот №000107-3,745 дка, VIII  категория- нива, м.” Старите лозя” 

Имот №000151-20,504 дка, V категория- нива, м.”Чанакчийца”  

Имот №000186–3,005 дка, VIII категория- използвана ливада, м.”Старите лозя” 

Имот №000194-4,468 дка, VIII категория- нива, м.” Горните лозя”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

34.
Имот №000255-2,295 дка, IX 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 №000353– 6,499 дка, VIII категория- нива, м.”Край село” 

Имот №000459-3,676 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  

Имот №000571-12,801 дка, VIII категория- нива, м.”Талашман тарла”  

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 №000708–10,427 дка, VII категория- нива, м.”В 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”  

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 №023501–4,030 дка, VIII категория- нива, м.”Край село” 

Имот №023678-1,249 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №024024-3,791 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 

Имот №024025-1,838 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  

Имот №024029-3,032 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  

Имот №024030-2,428 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  

Имот №024048-1,600 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  

Имот №024049-5,062 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 №030031-10,151 дка, VIII  категория- нива, м.” Църквището” 

Имот №030039-27,496 дка, V  категория- нива, м.”Църквището”  

Имот №030102-0,198 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Църквището”  

Имот №031011-10,662 дка, V  категория- нива, м.” Старите лозя” 

Имот №033005-3,800 дка, IV  категория- нива, м.”Меймишова кория” 

Имот №036026-0,647 дка, VIII  категория- нива, м.” Край село” 
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35.
Имот №036046-4,902 дка, VIII  категория- нива, м.”Грездьов баир” 

Имот №037040 -3,399 дка, VIII  категория- нива, м.”Грездьов баир” 

Имот №040005-2,893 дка, VIII  категория- използв. ливада, м.”Край село” 

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 №081010-15,398 дка, VIII  категория- използв. ливада, м.”Манольов орман” 

Имот №083023-13,069 дка, IX  категория- нива, м.”Манольов орман” 

Имот №085007-6,878 дка, VIII категория- нива, м.”Кавака”  

Имот №092009–4,940 дка, IX категория- използвана ливада, м.”Гаргов кладенец” 

Имот №108022-0,322 дка, VIII категория- нива, м.” Осман баир”  

Имот №122001-2,538 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №122003-1,425 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №122005-2,147 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №122006-2,227 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №122014-12,260 дка, V  категория- нива, м.” Край село” 

Имот №123004-2,091 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №123005-0,182 дка, V категория- изоставена нива, м.” Край село”  

Имот №123007-1,125 дка, V категория- 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 №123013-2,368 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №123014-2,634 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №123015-2,723 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №123020-1,680 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №123021–1,641 дка, VIII категория- нива, м.”Край село” 

Имот №123036–1,009 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 №124001-1,451 дка, V 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 №125199-3,362 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №125200-2,682 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №125202-1,987 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №125205-1,809 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №125206-1,224 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №126086-1,392 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №126087-1,383 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №126088-0,469 дка, V категория- нива, м.”Край село”  

Имот №126098-0,786 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  

Имот №126196-6,867 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №128013-9,433 дка, V  категория- използв. ливада, м.”Край село”,  

Имот №129048-0,489 дка, VI категория- нива, м.”Тасмата”  

Имот №129053-0,715 дка, VI категория- нива, м.”Тасмата”  
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36.
Имот №129054-4,839 дка, VI категория- нива, м.”Тасмата”  

Имот №132008-5,611 дка, IV  категория- нива, м.”Край село” 

Имот №139009-26,789 дка, VIII  категория- нива, м.”Чанакчийца”, 

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 №000017 –9,940 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 

Имот №000018 –4,090 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 №000026– 4,514 дка, VII категория- нива, м.”При село” 

Имот №000027– 2,328 дка, VII категория- нива, м.”При село” 

Имот №000028– 7,564 дка, VII 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 №000095– 0,457 дка, VII категория- нива, м.”При село” 

Имот №000097 –7,596 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 

Имот №000098 –2,819 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 

Имот №000099 –2,426 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 

Имот №000178– 4,741 дка, VII категория- нива, м.”При село” 

Имот №000182– 1,390 дка, VII категория- нива, м.”При село” 

Имот №000184– 4,582 дка, VII категория- нива, м.”При село” 

Имот №000185– 4,839 дка, VII категория- нива, м.”При село” 

Имот №000240– 1,511 дка, VII категория- нива, м.”При село” 

Имот №000272-1,184 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  

Имот №000273-3,199 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 

Имот №000275-1,163 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 

Имот №000276– 5,318 дка, VII категория- изоставена 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 №000309-0,678 дка, IX  категория- нива, м.”При село” 

Имот №000312-0,900 дка, IX  категория- нива, м.”При село” 

Имот №000313-1,127 дка, IX  категория- нива, м.”При село” 

Имот №000314-1,141 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 

Имот №000319-0,208 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”  

Имот №006035-1,845 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  

Имот №006038-3,101 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
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37.
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 №013006-2,655 дка, VII  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”  

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”  
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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 №026036 –7,151 дка, VІІ категория-  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 №029029 –22,482 дка, VІІ категория-  нива, м.”Долен Чанаджик” 

Имот №029035 –7,090 дка, VІІ категория-изоставена  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 №041023 –5,507 дка, VІІ категория- нива, м.”Калчов дол”  

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”  

Имот №044001 –38,802 дка, ІХ категория- нива, м.”Чешме баир”  

Имот №045002 –22,890 дка, ІV категория– нива, м.”Капаклийца”  

Землище с.Maлина:  

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”  

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 №002911-0,825 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”  

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” ,  
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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 №011073- 4,825 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” ,  

Землище с. Проход:  

Имот №014024 –51,741 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”Севри колиба”,  

Имот №014027-9,031 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Севри колиба” 

Имот №015042-8,132 дка, VІІ 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”  

Имот №024015 –11,750 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Байряка”,  

Землище с.Пънчево: 

Имот №000047-3,539 дка, VI  категория- ливада, м.”До село” 

Имот №000054-1,084 дка, VI  категория- ливада, м.”До село” 

Имот №000115-1,546 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 

Имот №000124-0,830 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 

Имот №000125-0,929 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 

Имот №000131-2,527 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 

Имот №000134-0,713 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 

Имот №000139-1,043 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 

Имот №000146-7,399 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 

Имот №000147-0,921 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 

Имот №000276-2,215 дка, X  категория- нива, м.”До село” 

Имот №000401-23,330 дка, ІХ категория- др.селс.стоп. територия, м.”Плячката”  

Имот №000403-7,265 дка, ІХ категория- др.селс.стоп. територия, м.”Плячката”  

Имот №000404-2,014 дка, ІХ категория- др.селс.стоп. територия, м.”Плячката”  

Имот №000409-1,488 дка, VІІ категория- др.селс.стоп. територия, м.”Плячката”  

Имот №000410-1,333 дка, ІХ категория- др.селс.стоп. територия, м.”Плячката”  

Имот №000556–3,064 дка, Х категория- изоставена нива м.”До лозята” 

Имот №020009-1,247 дка, X  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 

Имот №020012-1,446 дка, X  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 

Имот №020012-1,446 дка, X  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 

Имот №020021-1,422 дка, X  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 

Имот №020023-1,875 дка, X  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 

Имот №020088-1,753 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 

Имот №020099-0,631 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 

Имот №020144-1,347 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 

Имот №020167-1,494 дка, X категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
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Имот №020171-1,761 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 

Имот №020202-8,000 дка, X категория- изоставена нива, м.”Лозята” 

Имот №020206-1,879 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 

Имот №020208-1,625 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 

Имот №020209-2,746 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 

Имот №020210-0,973 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 

Имот №070027–4,790 дка, VІ категория- ливада в м.”Корубчето” ,  

Имот №070014–2,385 дка, VІ категория- нива, м.Корубчето” ,  

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,  

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 №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.Сливово:  

Имот №001018–22,625 дка, ІХ категория–изоставена нива, м.”Долния юрт”  

Имот №003001–126,624 дка, VІІ категория–нива, м.”Стоянкин дол”  

Имот №005002–30,798 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Джанова бахча”  

Имот №009011–4,400 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Юрта”  

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 №021057–0,816 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  

Имот №021060–0,889 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  

Имот №021063–0,813 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  

Имот №021065–1,436 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  

Имот №021066–0,525 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  

Имот №021067–0,326 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  

Имот №024006–11,003 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Лозята”  
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Имот №024029–8,605 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Лозята”  

Имот №024081 – 17,686 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”До село” 

Имот №024083–8,446 дка, VІІІ категория– нива, м.”Лозята”  

Имот №030001 – 8,403 дка, VІІ категория–изоставена нива, м.”Тумбата” 

Имот №031013–31,567 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Вълнов баир”  

Имот №033008–20,101 дка, VІІ категория–нива, м.”Андонов азмак”  

Имот №035003–9,947 дка, VІІ категория–изоставена нива, м.”Караманов кладенец”  

Землище с.Синьо Камене:  

Имот №004010 – 9,075 дка, VІІІ категория– нива, м.”Кавак орман”,  

Имот №007004-20,002 дка, VІІІ категория-изоставена нива, м.”Ханъм кашла”,  

Имот №009001-1,245 дка, VІІІ категория-изоставена нива, м.”Поляната”,  

Имот №009012-3,339 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Поляната”,  

Имот №009040-0,450 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Поляната”,  

Имот №009083-2,306 дка, VІІІ категория- лозови насаждения, м.”Поляната”,  

Имот №009084-0,934 дка, VІІІ категория- лозови насаждения, м.”Поляната”,  

Имот №009085-1,054 дка, VІІІ категория- лозови насаждения, м.”Поляната”,  

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 №020029-25,330 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Терзиман кория”,  

Землище с.Суходол: 

Имот №060006-4,837 дка, III категория-нива, м.”До село”  

Имот №087012-0,337 дка, V категория- изоставена нива, м.”Джендема”,  

Имот №094007-2,273 дка, IV категория- използ. ливада, м.”Златеви дерета”,  

Имот №100001-5,053 дка, III категория-нива, м.”До село”  

Имот №134004-4,767 дка, V категория- изоставена нива, м.”Джендема”,  

Имот №182005 – 10,629 дка, VІ категория– нива, м.”Маркова могила”  

Землище  с.Светлина  

Имот №000156–7,965 дка, V кат.- нива, м.”Горната воденица”,   

Имот №000277-36,344 дка, V кат.- нива, м.”Кавалджика”, 

Имот №000278-26,035 дка, V кат.- нива, м.”Кавалджика”, 

Имот №000296–2,980 дка, V кат.- нива, м.”Средока”,  

Имот №000297–14,048 дка, VІІ кат.- нива, м.”Грудовски път”,  

Имот №000307-0,829 дка, ІІІ кат.- изоставена нива, м.”Черкезка лъка”,  

Имот №000326-3,743 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  

Имот №002005–12,794 дка, V кат.- нива, м.”Маркова могила”,  

Имот №004016-1,661 дка, V кат.- нива, м.”Першавска река”, 

Имот №010040–3,999 дка, V кат.- нива, м.”Суходолски път”,  

Имот №014037–6,001 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Чещме дере”,  

Имот №016032–2,520 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Конарката”,  

Имот №017021–6,000 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”,  

Имот №017028–6,001 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”,  

Имот №018005 – 0,464 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”  

Имот №019011 – 3,000 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”,  

Имот №020013–4,682 дка, ІV кат.- нива, м.”Стоянова чешма”,  

Имот №021019–3,267 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Могилата”,  

Имот №024002–2,319 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Дремджите”,  

Имот №025004 – 1,073 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  

Имот №025008–3,422 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  

Имот №025010 – 10,101 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  

Имот №025011 – 8,557 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  
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Имот №025026–3,386 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  

Имот №026001 – 2,177 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  

Имот №026004–5,755 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  

Имот №031058–3,148 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Конарката”,  

Имот №032005–2,193 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Събева кория”,  

Имот №033059–5,002 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Корубчета”,  

Имот №033066–8,993 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Турските грабища”,  

Имот №036001 – 1,999 дка, VІІ кат.- нива, м.”Попска пътека”,  

Имот №036014 – 4,990 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Големия юрт”,  

Имот №037019–4,420 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Ченгине баир”,  

Имот №041007 – 4,759 дка, ІV кат.- нива, м.”Язлъка”,  

Имот №044018 – 3,101 дка, V кат.- нива, м.”Средока”,  

Имот №045002 – 3,998 дка, V кат.- нива, м.”Средока”,  

Имот №045016 – 6,001 дка, V кат.- нива, м.”Средока”,  

Имот №045019 – 2,702 дка, V кат.- нива, м.”Средока”,  

Имот №046015 – 3,002 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Калайската река”,  

Имот №047001-1,424 дка, ІІІ категория, нива, м.”Колайската река”,  

Имот №057034 – 3,719 дка, ІХ кат.- нива, м.”Старата кория”,  

Имот №065010–20,103 дка, ІХ кат.- нива, м.”Корията”,  

Имот №066005–10,080 дка, ІХ кат.- нива, м.”Корията”,  

Имот №066036–3,076 дка, ІХ кат.- нива, м.”Корията”,  

Имот №067031–5,499 дка, ІХ кат.- ливада, м.”Долна кория”,  

Имот №068002 – 3,002 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Горната воденица”,  

Имот №078004–3,000 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Кавалджика”,  

Имот №080008–2,260 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Средната воденица”,  

Имот №084018 – 5,943 дка, V кат.- нива, м.”Друма”,  

Имот №085001–3,982 дка, V кат.- нива, м.”Гюролду”,  

Имот №094007 – 2,501 дка, V кат.- нива, м.”Айдере”,  

Имот №097015 – 3,349 дка, V кат.- нива, м.”Айдере”,  

Имот №097038 – 1,358 дка, V кат.- нива, м.”Айдере”,  

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 №104007 – 2,265 дка, V кат.- нива, м.”Малката могила”,  

Имот №111021–6,292 дка, V кат.- нива, м.”Черкезка река”,  

Имот №117009 – 10,685 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Воденицата”,  

Имот №124037–2,615 дка, VІІ кат.- нива, м.”Попов баир”,  

Имот №128002 – 7,014 дка, ІV кат.- нива, м.”При село”,  

Имот №128003 – 6,072 дка, ІV кат.- нива, м.”При село”,  

Имот №128008–2,489 дка, VІІ кат.- нива, м.”Попов баир”,  

Имот №128014–4,552 дка, ІV кат.- нива, м.”При село”,  

Имот №128016 – 4,400 дка, ІV кат.- нива, м.”При село”,  

Имот №128017–4,484 дка, ІV кат.- нива, м.”При село”,  

Имот №128018–2,683 дка, ІV кат.- нива, м.”При село”,  

Имот №132001-1,940 дка, ІV категория, нива, м.”Лозята”,  

Имот №132019–1,271 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  

Имот №133009–1,498 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  

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”,  
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Имот №140027–1,365 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  

Имот №140036–1,034 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  

Имот №143014–0,598 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 №145003–2,330 дка, VІІ кат.- лозови насаждения , м.”Лозята”, 

Имот №146008–1,313 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  

Имот №147014–0,138 дка, V кат.- нива, м.”Лозята”, 

Имот №148013–2,525 дка, ІV кат.- ливада, м.”Лозята”,  

Имот №149006–6,891 дка, ІV кат.- ливада, м.”Лозята”,   

Имот №150001–1,256 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  

Имот №150005–0,525 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  

Имот №150010–1,545 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  

Имот №150012–1,350 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  

Имот №150013–0,567 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  

Имот №150014–1,810 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  

Имот №150024–1,434 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 №151025–0,428 дка, ІV кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  

Имот №151040–2,122 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  

Имот №151053–3,380 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  

Имот №152045–2,394 дка, VІІ 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 №152063–1,111 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  

Имот №152079–0,401 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  

Имот №153011–5,002 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  

Имот №166001–2,544 дка, ІV кат.- нива, м.”До село”,  

Имот №169008 – 3,102 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Големия юрт”,  

Имот №166009–3,075 дка, ІV кат.- нива, м.”До село”,  

Имот №169019–3,000 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Ченгине баир”,  

Имот №170017–6,474 дка, ІХ кат.- нива, м.”Органджика”,  

Имот №171012–3,999 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Трапа”,  

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 №000095-52,376 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Съсен баир”  

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 №000127 – 11,669 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Дервишки път”  

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 №000200 – 14,055 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Под село”  

Имот №000211-3,829 дка, ІІІ категория–нива, м.”Циганско кладенче” 
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Имот №000244-0,307 дка, ІІІ категория– изоставена нива, м.”Под село -СРГ”,  

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 №000313 – 15,978 дка, ІХ категория, изост.нива, м.”Апостолова воденица”  

Имот №000362 – 3,993 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Долапски баир”  

Имот №000371-8,069 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  

Имот №000374 – 4,037 дка, ІV категория, изост.нива, м.”Малката река”  

Имот №000379-1,632 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  

Имот №000429 – 1,845 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 №000483 – 39,237 дка, ІV категория, изост.нива, м.”Калдаръма”  

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 №000587 – 3,221 дка, ІІІ категория, нива, м.”Градишка река”  

Имот №000588 – 4,728 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Градишка река”  

Имот №000594-2,228 дка, ІХ категория, изост.нива, м.”Таушан тепе” 

Имот №000608-4,701 дка, ІХ категория, нива, м.”Таушан тепе” 

Имот №000611-3,424 дка, ІХ категория, 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 №000909-4,060 дка, ІІІ категория– изоставена нива, м.”Гуненски дол”  

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 №001106 – 3,283 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Аврамов мост”  

Имот №001107 – 2,142 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Аврамов мост”  
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Имот №001109-24,327 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Аврамов мост”  

Имот №010019-0,196 дка, ІІІ категория-нива, м.”Под село-СРГ”  

Имот №010022-2,911 дка, ІІІ категория-изоставена нива, м.”Под село-СРГ”  

Имот №011045- 3,000 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Аврамов мост” ,  

Имот №012107- 3,000 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Боаза” ,  

Имот №012108- 3,000 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Боаза” ,  

Имот №012109-2,000 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Дамчетата”,  

Имот №012131- 4,483 дка, ІХ кат.-нива, м.”Дамчетата”,  

Имот №012164- 3,100 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Боаза”,  

Имот №012165- 3,101 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Боаза”,  

Имот №012178- 4,000 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Дамчетата”,  

Имот №012198- 2,363 дка, ІV кат.-нива, м.”Дамчетата”,  

Имот №013001-2,305 дка, ІІІ категория-нива, м.”Беева воденица”  

Имот №014115-2,487 дка, VІ категория– изоставена нива, м.”Каиш баир”  

Имот №014128 – 2,000 дка, VІ категория– изоставена нива, м.”Каиш баир”  

Имот №015038- 4,999 дка, ІV кат.-нива, м.”Маджарова кория”,  

Имот №015069 – 4,430 дка, ІV кат.- нива, м.”Маджарова кория”  

Имот №015078- 5,370 дка, ІV кат.-нива, м.”Маджарова кория”,  

Имот №016029- 7,643 дка, ІV кат.-нива, м.”Попови каби”,  

Имот №016055- 5,611 дка, ІV кат.-нива, м.”Попови каби”,  

Имот №016106- 5,000 дка, ІV кат.-нива, м.”Попови каби”,  

Имот №017006- 3,999 дка, ІV кат.-нива, м.”Ушите”,  

Имот №017029- 2,961 дка, ІV кат.-нива, м.”Ушите”,  

Имот №018036 – 8,531 дка, VІІ категория, нива, м.”Миловска река”  

Имот №019001-0,921 дка, VІІ категория– нива, м.”Лисичи баир”  

Имот №021055- 4,682 дка, VІІ категория-нива, м.”Белия камък”,  

Имот №021065-1,308 дка, V категория–нива, м.”Белия камък”  

Имот №021074- 7,141 дка, V категория-нива, м.”Белия камък”,  

Имот №021075- 6,998 дка, V категория-нива, м.”Богданов баир”,  

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 №023067-7,000 дка, ІХ категория– изоставена 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 №024042- 3,493 дка, ІХ категория- нива, м.”Черквището”  

Имот №024047-2,547 дка, VІІ категория- нива, м.”Черквището”  

Имот №026064- 5,999дка, ІV категория- 2,531 дка и ІІІ категория- 3,468 дка, нива, м.”Малката река”, 

Имот №026066- 5,880 дка, ІV категория- нива, м.”Малката река”   

Имот №026069- 5,874 дка, ІV категория- нива, м.”Малката река”,  

Имот №026079- 5,188 дка, ІV кат.-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”, 
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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 №027005- 4,099 дка, VІІ кат.-нива, м.”Големия завой”,  

Имот №028095-19,505 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Старите лозя”  

Имот №029092 – 11,958 дка, ІІІ категория- нива, м.”Под село”,  

Имот №030011 – 7,890 дка, ІІІ категория- нива, м.”Долапски баир”,  

Имот №031190 – 3,745 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Циганско кладенче”  

Имот №032002–4,482 дка, ІІІ категория–нива, м.”Четисанец” 

Имот №034009- 2,011 дка, VІІ кат.-нива, м.”Бити ниви”,   

Имот №034045- 3,261 дка, VІІ кат.-нива, м.”Бити ниви”,  

Имот №034083- 2,108 дка, ІV кат.-нива, м.”Бити ниви”,  

Имот №034090- 5,476 дка, ІХ кат.-нива, м.”Бити ниви”,  

Имот №035055-7,324 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Новата воденица”  

Имот №035056-3,960 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Новата воденица”  

Имот №035159-3,843 дка, ІV кат.-изоставена нива, м.”Кошията”,   

Имот №038122- 3,001 дка, ІV кат.-нива, м.”Тюркменски трап”,  

Имот №038129- 3,493 дка, ІV категория- нива, м.”Домуз дере”,  

Имот №038133- 3,000 дка, ІV кат.-нива, м.”Тюркменски трап”,  

Имот №040035-4,600 дка, ІХ категория– нива, м.”Старото пладнище”  

Имот №041056- 3,800 дка, V кат.-нива, м.”Таушан тепе”,  

Имот №041103- 3,500 дка, V кат.-нива, м.”Таушан тепе”,  

Имот №041166- 2,749 дка, VІІ кат.-нива, м.”Таушан тепе”,  

Имот №041089- 2,355 дка, ІХ кат.-нива, м.”Таушан тепе”,  

Землище с.Факия  
Имот №017041-3,000 дка, VІ категория- изост.нива, м.”Сарпасан”; 

Имот №028014 – 5,001 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Киров дол”; 

Имот №029004-4,931 дка, ІХ категория- нива, м.”Новите ниви”; 

Имот №036003-2,927 дка, V  категория-изостав.ливада, м.”Старите лозя” 

Имот №036008 – 3,104 дка, V категория- нива, м.”Старите лозя”; 

Имот №036019-5,001 дка, V  категория-нива, м.”Старите лозя” 

Имот №036026-4,970 дка, ІХ категория- нива, м.”Старите лозя”; 

Имот №037001 – 3,161 дка, V категория- изоставена нива, м.”Дългата вада”; 

Имот №037021 – 2,997 дка, V категория- изоставена нива, м.”Дългата вада”; 

Имот №039028 – 10,650 дка, ІХ категория- нива, м.”Новите ниви”; 

Имот №040009-2,004 дка, ІХ категория- нива, м.”Новите ниви”; 

Имот №045025-2,280 дка, IX категория-изоставена нива, м.”Дрингово усое”  

Имот №049474-0,510 дка, IX категория-нива., м.”Край село”  

Имот №066028-3,369 дка, IX  категория-из.нива-жп.кан., м.”Щърбин дол” 

Имот №073032-1,879 дка, V категория- нива, м.”Алвадживица”; 

Имот №075028-3,106 дка, V категория- нива, м.”Осенето”; 

Имот №080019-2,706 дка, VI  категория-нива, м.”Дикова кория” 

Имот №081034-1,529 дка, VІ категория- нива, м.”Куклов дол”; 

Имот №084003-17,338 дка, VІ категория- нива, м.”Тумбите”; 

Имот №085002-9,412 дка, VІ категория- изост.нива, м.”Тумбите”; 

Имот №092006-7,277 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Кривешки орман”; 

Имот №102007 – 8,361 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Орехите”; 

Имот №102012 – 7,138 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Орехите”; 

Имот №102035-1,584 дка, V  категория-нива, м.”Орехите” 

Имот №108030-1,320 дка, V категория- нива, м.”Дервенова курия”; 

Имот №118007-1,790 дка, ІІІ категория- изост.ливада, м.”Суха лъка”; 

Имот №118011-5,000 дка, ІІІ категория- изост.ливада, м.”Суха лъка”; 
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Имот №128001-1,998 дка, VI  категория-нива, м.”Деликово дърво” 

Имот №131001-2,230 дка, VI  категория-нива, м.”Ачмите” 

Имот №137005-3,655 дка, VI  категория-нива, м.”Олуджак” 

Имот №148011-39,998 дка, VI категория-нива, м.”Церов кладенец”  

Имот №150003-2,661 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Стража” 

Имот №154001-1,438 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Олуджак” 

Имот №156001-2,725 дка, VI категория-нива, м.”Могилски дол” 

Имот №162027-4,893 дка, VI категория-нива, м.”Върли дол” 

Имот №172004-0,797 дка, VI категория-нива, м.”Воденицата” 

Имот №176014-3,097дка, IX категория-нива, м.”Кермидова лъка” 

Имот №183021-3,173 дка, V категория-изоставена нива, м.”Милковица” 

Имот №184020-7,960 дка, V категория- изост.нива, м.”Милковица”; 

Имот №193005-4,296 дка, VI категория-нива, м.”Карталов дол” 

Имот №202005-2,116 дка, IX категория-нива, м.”Хармана” 

Имот №202010-1,412 дка, IX категория-нива, м.”Хармана” 

Имот №202011-5,229 дка, IX категория-нива, м.”Хармана” 

Имот №20300-6,229 дка, VІ категория- нива, м.”Гранично поделение”; 

Имот №203002-3,918 дка, IX категория-нива, м.”Гранично поделение” 

Имот №203003-4,967 дка, IX категория-нива, м.”Гранично поделение” 

Имот №204003-3,878 дка, IX категория-нива, м.”Клинчев харман”  

Имот №205003-0,687 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 

Имот №205004-1,281 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 

Имот №205014-1,591 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 

Имот №205016-2,092 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 

Имот №205018-2,523 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 

Имот №205020-1,764 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 

Имот №205021-1,916 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 

Имот №205022-1,405 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 

Имот №205023-1,197 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 

Имот №205024-0,958 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 

Имот №208011-1,374 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  

Имот №208012-1,104 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  

Имот №208016-1,088 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  

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 – 13 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 
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  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕВЕТА от днешния дневен 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. 

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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 

глас, Общински съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 587 

30 май 2018 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, 
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. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2018 година и включва в Раздел ІІІ В - имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №231 – имот с идентификатор 72059.11.240, под №232 – 
имот с идентификатор 72059.11.40,  под №233 – имот с идентификатор 72059.11.41,  
под №234 – имот с идентификатор 72059.11.43,  под №235 – имот с идентификатор 
72059.11.59 по КККР на гр. Средец. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот с 
идентификатор 72059.11.240 в размер на 3625,00 лева, на имот с идентификатор 
72059.11.40 в размер на 366,00 лева, на имот с идентификатор 72059.11.41 в размер 
на 309,00 лева, на имот с идентификатор 72059.11.43 в размер на 258,00 лева, на 
имот с идентификатор 72059.11.59 в размер на 3499,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на следните имоти ЧОС, находящи се в землището на с.Вълчаново:  
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- имот  с идентификатор 72059.11.240 по КККР на с. Вълчаново /с номер по 
предходен план №000240/ с площ 8,994 дка, с нтп – изоставена орна нива, пета 
категория, м.”До село”, съседи: 72059.11.40, 72059.11.41, 72059.11.256, 72059.11.237, 
72059.11.405, 72059.11.38, при начална тръжна цена 4000,00 лева; 
- имот с идентификатор 72059.11.40 по КККР на с. Вълчаново /с номер по предходен 
план №011040/ с площ 1,024 дка, с нтп – нива, пета категория, м.”До село”, съседи: 
72059.11.42, 72059.11.41, 72059.11.240, 72059.11.38, при начална тръжна цена 410,00 
лева; 
- имот с идентификатор 72059.11.41 по КККР на с. Вълчаново /с номер по предходен 
план №011041/ с площ 0,866 дка, с нтп – нива, пета категория, м.”До село”, съседи: 
72059.11.42, 72059.11.256, 72059.11.240, 72059.11.40, при начална тръжна цена 350,00 
лева; 
- имот с идентификатор 72059.11.43 по КККР на с. Вълчаново /с номер по предходен 
план №011043/ с площ 0,640 дка, с нтп – нива, пета категория, м.”До село”, съседи: 
72059.11.49, 72059.888.9901, 72059.11.483, 72059.11.8, 72059.11.42, при начална 
тръжна цена 300,00 лева; 
- имот с идентификатор 72059.11.59 по КККР на с.Вълчаново /с номер по предходен 
план №011059/ с площ 8,681 дка, с нтп – нива, пета категория, м.”До село”, съседи: 
72059.11.42, 72059.11.38, 72059.11.37, 72059.11.36, 72059.11.35, 72059.11.9, при 
начална тръжна цена 3900,00 лева. 
 4. 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. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  12 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 1 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов  въздържал се 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 



 

                                                                                                                     Председател: 
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  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към следващата ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на 
гр.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. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 588 

30 май 2018 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, 
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. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2018 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №236 – имот с идентификатор 17974.26.513 по КККР на 
гр.Средец. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот с 
идентификатор 17974.26.513 в размер на 2028,00 лева.  

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на имот ЧОС  с идентификатор 17974.26.513 по КККР на 
гр.Средец /с номер по предходен план №000513/ с площ 2,655 дка, с нтп – 
др.селскостопанска територия, трета категория, м.”Малката река”, съседи: 
17974.26.515, 17974.26.448, 17974.26.184, 17974.26.200, при начална тръжна цена 
2200,00 лева; 
 4. 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. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 
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Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
 
 От залата излезе Румен Чанков. 

Динко Цъцаров: ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени 
имоти – частна общинска собственост, с идентификатор 17974.228.4 и 
17974.228.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на 
гр.Средец. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” 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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 589 

30 май 2018 година 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.35, ал.1, чл.36 от Закона за общинската собственост, 
чл.33 от Закона за собствеността, чл.38, 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: 
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1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2018 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №229 – имот 17974.228.4, под №230 – имот 17974.228.5 
по КККР на гр. Средец. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 
17974.228.4 в размер на 2447,00 лева, за имот 17974.228.5 в размер на 1719,00 лева. 

3. Съгласно чл.33 от Закона за собствеността, възлага на Кмета на общината 
да предложи на всички съсобственици да закупят частта на общината, а именно 
имот 17974.228.4 с площ 0,588 дка, нтп – друг вид дървопроизводителна гора, в отдел 
103/19 и имот 17974.228.5 с площ 0,413 дка, нтп – друг вид дървопроизводителна 
гора, в отдел 103/20, част от УПИ ІV, квартал 28 по ПУП на ТК „Божура”, целия 
имот с площ 4,238 дка, отреден за курортни дейности, на цена определена от 
лицензиран оценител в размер на 2447,00 лева за имот 17974.228.4 и 1719,00 лева за 
имот 17974.228.5, или да депозират нотариално заверен отказ от закупуване. 

4. При липса на заявен интерес за закупуване от съсобствениците, дава 
съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване 
на ЧОС,  на следните имоти, находящи се в м.„Божура” в землището на гр. Средец:  

- имот с идентификатор 17974.228.4 по КККР /с номер по предходен план 
№228004/ с площ 0,588 дка, нтп – друг вид дървопроизводителна гора, в отдел 103/19, 
част от УПИ ІV, квартал 28 по ПУП на ТК „Божура”, целия имот с площ 4,238 дка, 
отреден за курортни дейности, с граници и съседи: имот №17974.228.3, 17974.237.1, 
17974.228.160, 17974.237.2, при начална тръжна цена 2447,00 лева; 

- имот с идентификатор 17974.228.5 /с номер по предходен план №228005/ с 
площ 0,413 дка, нтп – друг вид дървопроизводителна гора, в отдел 103/20, част от 
УПИ ІV, квартал 28 по ПУП на ТК „Божура”, целия имот с площ 4,238 дка, отреден 
за курортни дейности, с граници и съседи: имот №17974.228.160, 17974.228.2, 
17974.228.1, 17974.237.2, при начална тръжна цена 1719,00 лева. 
 5. 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. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 12 

Гласували: “за” –  12 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 



 

                                                                                                                     Председател: 
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  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от 

дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна 
общинска собственост (ЧОС) за нуждите на Общински спортен клуб по борба 
„Странджа-2001” гр. Средец. 

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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 590 

30 май 2018 година 
 
На основание  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.51, 
ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на Общински спортен клуб по 
борба „Странджа-2001” гр. Средец, представлявано от Стоян Киров Петков – 
председател, имот частна общинска собственост, а именно: помещение (бивша 
столова-кухня) със застроена площ от 378 кв.м., находящо се на първи етаж от 
триетажна масивна сграда (бивш битов комбинат), с административен адрес: 
ул.„Лиляна Димитрова” №1, изградена в УПИ ХVІІ, кв.47 по плана на гр. Средец, 
целият с площ от 1313 кв.м., при граници на сградата: изток – външен зид, запад – 
външен зид, север – общинско помещение, юг – външен зид, и при граници на УПИ: 
изток – УПИ V и VІ, запад – улица, север – УПИ ІV и юг – УПИ ХVІ, с Акт за ЧОС 
№75 / 02.02.1998г. 
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 2. Упълномощава кмета на община Средец да сключи договор за 
безвъзмездно право на управление за срок от 10 /десет/ години. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 12 

Гласували: “за” –  12 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от 

дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Приемане ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО „ЗЕЛЕНО“ 
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ,  по смисъла на  чл. 52 и 53 от ЗОС,  във връзка  с   
одобрено за финансиране Проектно предложение „Майсторски клас: създаване на 
зелено социално предприятие в Община Средец“  по Процедура чрез подбор на 
проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Г-жо Стойчева, бихте ли ни разяснили какво означава ЗНА. 

Маргарита Стойчева: Закон за нормативните актове. 

Живко Гърков: Както казах още на заседанието на постоянните комисии, че не 

разбирам какво точно налага този правилник. 

Маргарита Стойчева: Това е изискване на програмата, който да бъде приет 

преди сключване на административния договор. В момента тече процедура по 
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сключване на договора, представят се документи, които са необходими по 

изискванията. 

Живко Гърков: Ние освен предоставяне на евентуално общинско имущество 

нямаме никакви финансови задължения към администрирането и управлението на 

това предприятие. 

Маргарита Стойчева: Не, нямаме. Ще бъде назначен, то е записано в 

правилника. 

Живко Гърков: Виждам, просто не  виждам логика за нещо което ние дефакто 

като общински съвет нямаме никакво пряко участие ние да приемаме правилник за 

нещо което няма да бъде контролирано от нас, тъй като в самия правилник е записано, 

че контрола и избора на управителен орган на хора включени в това предприятие е 

правилнтика на общината. Съвсем сериозно ви казвам не виждам  нито логически, а 

още повече ако е превн не може да намеря логическо основание да приемаме нещо 

върху което после нямаме никакъв контрол, прощавайте ни виждам никаква логика. 

Маргарита Стойчева: Изисикване е на управляващия орган, в крайна сметка те 

контролират изразходването на средствата и там мърдане няма. Това е за една година, 

всички средства се отпускат по програмата и се регулират и бенифицират от 

управляващия орган. 

Живко Гърков: За да бъда разбран правилно ще повторя пак. При положение, че 

ние все пак с приемането на някакъв нормативен документ, защото всеки правилник 

си е нормативен документ, ние регламентираме начин на управление и начин на 

дейност на едно предприятие върху което всъщност нямаме абсолютно никакъв 

контрол, което незвучи никак логично, вмятам го само.  

Маргарита Стойчева: Може би всъщност това ви претеснява, че е педприятие, а 

то всъщност ще е звено към общината. 

Живко Гърков: Значи притеснява ме за пореден път това, което правим като 

общински съветници, приемаме някакъв нормативен документ, който съответно нас 

ни задължава като хора които са го приели като законодатели на териториятана 

община Средец, а в крайна сметка върху дейността на самото предприятие общинския 

съвет няма абсолютно никакъв контрол, това за мен е основния проблем. 
Маргарита Стойчева: Реално това не е предприятие, то не се регистрира 

юридически, така се нарича предприятие, защото в проекта така е записано. 
Живко Гърков: Когато приемаме някакъв нормативен документ там е заложено 

предприятие, значи това си е предприятие… 

Маргарита Стойчева: Звено към общината. Това е изискване на управляващия 

орган, това е както и споразумението се изисква да бъде одобрено от общинския съвет 

за партньорите. 

Други въпроси не се отправиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 591 

30 май 2018 година 
 
На основание  чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

56.
администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Правилник за дейността  на „зелено“ социално предприятие  по 

проект „Майсторски клас: създаване на зелено социално предприятие в Община 
Средец“ процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” Приоритетна ос 
2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. 
 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 12 

Гласували: “за” –  12 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков            за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков    - 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

 В залата влезе Румен Чанков. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от Динко 
Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на временно 
изпълняващ длъжността кмет на  с. Орлинци. 

Докладва вносителя. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за предложения. Г-н Германов. 

Янко Германов: Аз искам да запитам, така и не стана ясно защо си подаде молба 

тази жена. Чуват се най-различни неща, питахме кмета нищо не казва, какви са, що са, 

бихте ли ни разяснили вие. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

57.
Динко Цъцаров: Аз мога да ви разясня това, което дойде при нас като писмо 

от общинската избирателна комисия, информират ни, че тя си подава оставка по 

лични причини, това е единствената формулировка която е записана там. 

Янко Германов: Добре, ама и има и друго развитие, но на нас нищо не се казва, 

кажете какво става, що става, ако правят и други кметове така на лична основа да си 

подават оставката. Мисля, че всичко трябва да е прозрачно в тази община, а пък ние 

всичко крием, какво става, що става, замазваме, крием, лъжем, мисля, че малко не 

коректно се обръщате към нас общинските съветници, пък нищо не сме запознати, 

чуваме по неведуми пътища и т.н. 

Динко Цъцаров: Аз ви казвам това, което е постъпило писмено при нас, а пък 

какво се говори и какво се чува и аз чувам много неща, но… 

Янко Германов: В прокуратурата има неща, а пък ние нищо не знаем. Цялата ни 

държава се крепи на едни слухове. 

Динко Цъцаров: В общинския съвет няма уведомление от прокуратурата за 

никакви неща, ако има веднага ще бъдете запознати. 

Янко Германов: Цяло село знае, ние не знаем, каква е тази работа или може би е 

от ГЕРБ и за това нищо не запознавате, може и така да звучи, питаме просто. 

Динко Цъцаров: Колеги, имате думата за предложения. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Г-н председателю, ако е възможно, значи нека да помолим 

представителите на общинската администрация за тяхно предложение, тъй като все 

пак пряко е администрирана дейноста на кметовете и е тяхна работата и те имат най-

добра видимост към дейността на кметовете и кметските наместници по села. Плюс 

това считам, че те са хората, които наистина най-добре знаят това и биха посочили 

човека който би поел враменно длъжноста кмет до назначаване на избори. Още повече 

разбрах, че са предадени нещата от кмета на секретарката на селото. 

Динко Цъцаров: Г-жа Биюкова. 

Яна Биюкова: Аз във връзка с предложението и точно това, което каза г-н 

Гърков, обсъждахме на комисите, че са възложени временно на секретарката на 

читалището, която е Христинка Шопова, аз я познавам лично. Жената е запозната с 

действията, които трябва да извърши, за това моето предложение е тя да продължи 

управлението на селото до избирането. 

Динко Цъцаров: Добре, това е предложение. Относно администрацията. 

Георги Станилов: Това което трябваше да направи администрацията е в 

заложените срокове на закона – предаване и приемане с комисия от общината. Кмета, 

който изтъкна мотиви, че започва по-добре платена работа и това е причината за 

напускането, издаде на секретаря на кметството печати, документация, всичко, има 

направени протоколи за това. А оттам на нататък вече общинския съвет трябва да 

вземе решение, до провеждането на избор кой да изпълнява длъжността, така е по 

закон  

Таня Тодорова:  Жената съгласна ли е да работи тази работа. Можем да дадем 

предложение, а пък хората  да не знаят. 

Динко Цъцаров: Който дава предложението, може би той трябва да ви отговори, 

не знам. Явно е съгласна, говорено е с нея, това е моя информация. Аз лично не съм 

говорил с нея, говорили са други хора с нея. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

58.
Яна Биюкова: Да, информирана е, има предварителен разговор с нея разбира 

се, тя е усведомена, знае как да управлява, как трябва да продължи оттук нататък, тя е 

секретар на читалището. 

Живко Гърков: В момента временно изпълняващ функциите на кмет на 

с.Орлинци ще се изпълнява от секретаря на читалището, а не на кметството, това 

искахме да уточним, това са две различни неща. Още едно изяснение, прощавайте пак 

се обръщам към представителите на общинската администрация, защото в крайна 

сметка те ще работят. Ако изберем предложената от г-жа Биюкова госпожа, за 

временно изпълняващ длъжността кмет, вие запознати ли сте с нейните качества и 

смятате ли, че тя ще успее да свърши работата до провеждането на изборите за да е в 

полза на населението, това имам предвид. В момента една изпълнява длъжността,  

предлагаме ви друга, вие какво мнение имате за предложението да ли ще изпълнява 

добре функциите си. 

Георги Станилов: Значи от нашето проучване има административен опит 

някакъв жената, но в интерес на истината тука става въпрос за около 40-45 дни срок, 

защото след решението на общинския съвет в двуседмичен срок Централната 

избирателна комисия уведомява президента, президента в едноседмичен срок 

насрочва дата за избор, така че реално някъде в средата на юли ще бъде насрочена 

дата евентуално за избор. Същия въпрос може да се зададе и за всеки новоизбран кмет 

да ли ще се справи, да ли е наясно и т.н. 

Живко Гърков: Така е г-н Станилов, само не разбирам *** подхода, защото за 

четирдесет и пет дни могат да се направят ужасно много глупости. Примерно, ако 

жената която ще бъде изпълняващ длъжността кмет на с. Орлинци има право да 

издава удостоверение за наследници и тя обърка нещо, нещата стават като лавина. *** 

за елементарни административни дейности говорим, дали ще може да ги изпълнява, 

има два въпроса тогава, ще има ли право да издава удостоверения за наследници 

вревменно изпълняващия длъжността кмет на с. Орлинци.  

Георги Станилов: Смятаме, че със секретаря на кметството който е там и ще 

остане там, има една приемственост, това е човек, който от много години работи там в 

кметството и донякъде ще бъде и в помощ за консултации и съвети, ако има нещо 

неясно. 

Живко Гърков: Това е добре, но пак ви питам чисто практически, ще има ли 

право временно назначения кмет в с. Орлинци да издава удостоверения за наследници. 

Георги Станилов: Ще има разбира се щом е със заповед на кмета. 

Други разисквания не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направеното предложение. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 

няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 592 

30 май 2018 година 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2, във връзка с чл.42, ал.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 
 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

59.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Избира за временно изпълняващ длъжността „кмет“ на с. Орлинци  при 

Община Средец  за периода до полагане на клетва на новоизбрания кмет – г-жа 
Христинка Георгиева Шопова. 

2. Трудовите правоотношения с временно изпълняващия длъжността кмет да 
се уредят при условията на чл.86, ал.1 от Кодекса на труда, считана от датата на 
влизане в сила на настоящото решение, до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  10 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 3 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев  въздържал се 

  10.  Петър Марков Джермов    - 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова   - 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева въздържал се 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 
 

Динко Цъцаров: Предпоследна ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от днешния дневен 

ред – Докладна записка от д-р Николай Танчев – 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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 593 

30 май 2018 година 
 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

60.
На основание чл. 21, ал.1, т.6  и 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
    Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на: 

 К. Й. С., 43г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Я. А. Г., 40г., живущ в гр. Средец – сумата от 80лева; 
 В. Д. П., 44г., живуща в с. З., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 Г. Ф. М., 31г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева. 
 
 
Динко Цъцаров: Преминаваме към последна ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от 

днешния дневен ред – Питания. Имате думата колеги. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Г-н председател, в качеството си на общински съветник желая да 

направя в рамките на три минути едно разяснение. Уважаеми г-н председател, колеги 

съветници, госпожи и господа кметове и кметски наместници, уважаеми 

представители на общинската администрация. Принуден съм да ви кажа това нещо, 

защото забелязвам, че всяко мое питане по отношение на която и да е точка и то не е 

за първи път, в част от колегите, и в част от кметовете и кметските наместници 

настъпва една веселба и учудване, защо Гърков продължава да пита. И за това искам 

да ви кажа защо питам, защото считам като избран от гражданите от община Средец 

мое задължение е да представя пред общинския съвет техните въпроси и да имам 

информация от администрацията на община Средец какво се случва и как се случва, с 

което мисля, че г-н Германов ще ме подкрепи с последното си изявление преди малко. 

И още нещо, уважаеми кметове и кметски наместници, вместо  да се подсмивате,  си 

помислите дали това което правя аз, не го правя във ваша полза основно, защото вие 

като хора представители от администрацията на общината в съответните села би 

следвало да можете да отговорите на всеки техен въпрос или да зададете въпроси към 

общинската администрация. Нещо което по мое сведение се получава изключително 

рядко да не кажа почти никога. Така, че пак ви повтарям и приключвам, считам че мое 

задължение като общински съвтеник е да задавам въпроси за изясняване на това какво 

се случва в община Средец – кога, как, по какъв начин и защо. Защото ако не го 

правим това нещо, аз считам, че просто няма нужда от общински съвет и общински 

съветници, ако само сме събрани тука да гласуваме, да вдигаме ръка на предложения 

направени от общинската администрация или от някой от нас, и да преглъщаме всяко 

недоразумение и всяко нещо което не ни е ясно, просто няма смисъл да има общински 

съвет, това исках да кажа. Благодаря ви. 

Динко Цъцаров:  Колеги, преди да ви дам думата, искам да изясним още един 

въпрос, който коментирахме на комисиите, относно докладната от д-р Желязкова – 

управител на „МЦ І” с искане за допълнително финансиране. Г-жо Колеолова, докъде 

стигнаха нещата там. 

Анета Колеолова: Вчерашния ден бяха преведени още две хиляди лева, освен 

петте хиляди, които превеждаме всеки месец. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

61.
Динко Цъцаров: Колеги, имате думата. … Да разбирам ли, че няма желаещи 

за изказвания. При това положение, поради изчерпване на точките от дневния ред 

закривам Тридесет и третото заседание на Общински съвет на община Средец. 

 

 

 

04.06.2018г.         

 гр. Средец 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола:                      

                                   /Даниела Петрова/ 

 

 

 

                                                                Председател: 

                                                                                             /Динко Цъцаров/ 

 

 

 

 

 

                                                                     Секретар: 

                                      /Ивелина Димитрова/ 

 
 


