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На 27 февруари 2019 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 Четиридесет и второ заседание на Общински 

съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: кмета на община Средец инж. Иван Жабов; зам.-

кмета на община Средец – Николина Дамбулова, Георги Станилов – секретар на 

общината; кметове и кметски наместници на населени места в общината, директори на 

дирекции, представители на общинска администрация, гости. 

На заседанието присъстваха четиринадесет общински съветника: 

    1.  Динко Янев Цъцаров  

    2.  Тодорка Славова Георгиева  

    3.  Гошо Иванов Атанасов 

    4.  Мартин Тодоров Джермов  

    5.  Антоанета Станкова Колеолова 

6.  Живко Минков Гърков 

    7.   Валери Димитров Ангелов 

    8.   Таня Ненова Тодорова 

    9.   Петър Марков Джермов 

    10. Светла Иванова Джермова 

    11. Янко Калудов Германов 

    12. Румен Хърсев Чанков 

   13. Петьо Георгиев Колеолов 

   14. Ивелина Христова Димитрова  
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Отсъстваха: Яна Иванова Биюкова, Николай Иванов Танчев и Мирослав 

Господинов Пенев. 

Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, г-н кмете, дами и 

господа от администрацията, уважаеми гости при кворум от четиринадесет общински 

съветника, отривам Четиридесет и второто редовно заседание на Общински съвет – 

Средец. Предстои да изберем секретар на заседанието, имате думата за предложения 

колеги. …Ако нямате, аз предлагам г-н Чанков да стане секретар на днешното 

заседание на общинския съвет, има ли други предложения. … Няма, който е съгласен 

с направеното предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  

предложението се прие и г-н Румен Чанков 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 инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Добавяне на учител в 

Поименния списък на педагогическия персонал от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” 

с.Загорци в Община Средец с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене 

до месторабота – Приложение №7 от Решение 707/30.01.2019 г. за Бюджета на 

Община Средец; 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: Това е дневния ред, който беше разгледан на заседанието на 

постоянните комисии, имате ли предложения за изменение или допълнение на така 

предложения проект за дневен ред. … Ако няма, който е съгласен с така направените 

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

 Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1глас, приема се. 

Четиридесет и второто 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: 

Промяна на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, 
собственост на община Средец през 2019г., произтичащо от извеждането 
на санитарни сечи; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Презалесяване с бадем на горски територии, собственост на Община 
Средец, в подотдели: 181:г с обща площ 21,7 ха; 188:в с обща площ 4,3 ха; 
188:д с обща площ 5,2 ха; 188:ж с обща площ 7,8 ха; 188:н с обща площ 9,1 
ха; 189:в с обща площ 28,3 ха; 189:г с обща площ 20,9 ха; 189:е с обща площ 
13,4 ха в зем. на с. Драчево; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за анексиране на договори за аренда, сключени между 
община Средец и „Агро-лес” ООД; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
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противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 
година; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници за 2018 година; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2018 
година; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от имот частна 
общинска собственост, за нуждите на Агенция за социално подпомагане гр. 
София – Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бургас; 

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

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

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на имот в с. Гранитец по реда на чл.199, ал.1 и 2 от 
Закона за устройство на територията; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на общински жилища в община Средец; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на общински жилища в община Средец; 

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Суходол; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо 
и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 
2019/2020 година;  

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване на община Средец с проект „Закупуване на автомобил за 
обезпечаване дейността на Домашен социален патронаж гр. Средец” по 
фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови 
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средства по проект „Закупуване на автомобил за обезпечаване дейността 
на Домашен социален патронаж гр. Средец ”; 

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Средец с проектно 
предложение по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.; 

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Добавяне на учител в Поименния списък на педагогическия персонал от ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий” с. Загорци в Община Средец с право на изплащане 
на пътни разходи от местоживеене до месторабота – Приложение №7 от 
Решение 707/30.01.2019 г. за Бюджета на Община Средец; 

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

20.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 42 на Общински 

съвет – Средец./ 

 
 

Динко Цъцаров: Започваме с ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна 

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

Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на 

община Средец през 2019г., произтичащо от извеждането на санитарни сечи. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Маргарита Стойчева: Искам да направя едно уточнение във връзка с 

разговорите, които се водиха по време на комисиите, от Общинско горско 

предприятие г-н Илчев и тогава каза, но отново е влязъл във връзка с експерти, които 

ако се приеме докладната и се престъпи към процедура за сеч, преди да се проведе 

търга още, ще се направи комисия от експерти, които той е намерил като необходими, 

ако вие имате някакво предложение други експерти да се включат. И дърво по дърво 

да се проверят ореховите насаждения и онова, което може да се ползва като 

строителна дървесина, да не е като дърва за огрев да се запази и да се премине към 

процедура за продажба на тази част от дървесината, която наистина е скъпа и не е 

нужно да се продава като дърва за огрев. 

Динко Цъцаров: Заповядайте колеги, имате думата. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Г-жо Стойчева, това което току що казахте, остава в протокола, 

но не съм убеден, че ще бъде изпълнено по този начин както току що казахте, защото 

не го виждам никъде записано в клаузите на точките първа, втора и трета, които 

според мен не би трябвало да разглеждаме с обща докладна на куп. Ще ви кажа и 

мотивите си. Точка първа, втора и трета са неразривно свързани т.е. приемането на 

едната от точките, означава, че пряко зависят и другите две точки в първата точка на 

докладната. Значи за пореден път разглеждаме инвестиционното намерение на „Агро-
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лес” относно ползването на общински горски територии в землището на село 

Драчево. Предната сесия отложихме на второ разглеждане искането на арендатора за 

анексиране на арендните договори с добавката предмет на договора и други 

черупкови насаждения. Сега ще ви помоля да ме изслушате, тъй като това което ще 

кажа касае и трите докладни общо, за това гласувах въздържал се дневния ред при 

приемането му. Отлагането от предната сесия на тогавашната докладна беше в 

резултат на предложението ми администрацията да представи проект на въпросния 

анекс, който юристите да оформят с допълнителни клаузи с неустойки и санкции в 

защита на интересите на общината при съществени неизпълнения и отклонения от 

договорените клаузи. Тъй като освен всичко друго в тези договори няма залегнали 

парични гаранции за неизпълнението им, което както виждам не е променено въобще. 

Сега да запитам, ако одобрим промяната на годишния план за ползване на дървесина, 

защото това ще доведе до изсичането на съществуващите орехови дървета от площ 

1100дка при очакван добив от тях 5770м3 дърва за огрев, които ще бъдат 

предназначени за задоволяване на нуждите на населението и общински структури, 

нали така. Това, което всъщност с приемането на годишния план за осигуряване на 

дървата за огрев, ние го осигурихме на предната сесия, интересното е че не ни се 

предлага от този годишен план, който приехме на предната сесия, да отпаднат равни 

по обем количества от други горски насаждения, което мен ме навежда на мисълта, че 

за пореден път администрацията изобщо не се замисля за бъдещата доставка на дърва 

за населението. За мен такъв подход е мандатно, а не перспективно мислене от страна 

на ръководството на общината. И не на последно място в случая, наскоро приехме 

бюджет за тази година и би ли ми казал някой за какви извънредни цели ще се харчат 

допълнителните средства получени от тези 5770м3 орехови дърва, каква ще е 

печалбата от тях, къде ще бъдат вместени тези пари. Защото би следвало, ако изобщо 

се стигне до приемане на тази докладна и следващите, логично е общинския съвет да 

се произнесе и по отношение на целесъобразността от употребата на новопостъпилите 

в следствие на тези докладни, средства от 5770м3 дърва. 

Маргарита Стойчева: Те ще бъдат за общински структури тези дърва. 

Живко Гърков: Става въпрос, че тези средства които ще постъпват доходите от 

реализацията на тези 5770м3 дърва, те не са заложени в бюджета, те са извънреден 

приход, къде ще бъде вместен този приход и за какви цели ще бъде използван, това е 

единият ми въпрос. И другото, ако разрешим тази поголовна сеч, това означава 

оголване на 1100дка площ, на комисиите ако не ме лъже паметта, инж. Чанков зададе 

въпроса – какъв ще бъде технологичния порядък на процедурите и кое ще бъде първо, 

и кое ще бъде второ и т.н., отговор не получихме. Ако може г-н Илчев да повтори това 

което каза, тъй като… 

Георги Илчев: Ще го повторя, планирали сме цялата площ, ще бъде точно както 

трябва да бъде – отначало сеч, след това риголване, съответно почвоподготовка и 

засаждане на бадеми. На част от площта вече риголването е направено, аз не виждам 

някакъв проблем в това ***** общински съвет. 

Живко Гърков: Г-н Илчев, вярно ли е това, което се чува в града, че освен 

риголване, на площта вече се садели фиданките. 

Георги Илчев: Да, всъщност това по никакъв начин пак не пречи на сечта, по-

скоро ще усложни част *****. 
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Живко Гърков: Кой извърши тези дейности, арендатора или общината. 

Георги Илчев: Арендатора. 

Живко Гърков: Тогава задавам въпроса на юриста в община Средец – допустимо 

ли е, да се извърши такъв вид дейности на територия собственост на общината, които 

не са залегнали по никакъв начин в арендните договори на фирмата арендатор. Тъй 

като не си спомням да сме гласували решение да бъде извършено такова нещо, това 

искам благодаря. И наистина искам тука пак, само че не виждам г-жа Камбурова, 

отговаря ли на закона това и къде в арндните договори действащи до момента, защото 

не сме приели нищо за новия анекс, фирмата арендатор да извършва действия, които 

не са залегнали в арендните договори. Това означава да пуснеш наемател в къщи и той 

да прави промени на апартамента без да го съгласува със собственика, нали знаете 

какво ще стане тогава, когато става дума за всеки от нас, а в случая говорим за нещо, 

което за мен не кореспондира с предмета на сега действащия аренден договор с 

фирмата арендатор. 
Георги Илчев: Искам да кажа по отношение на втория въпрос, който зададохте за 

лесоустройствения проект, това количество което е прието първоначално 20х. и сега 

да се увеличава на 26х. и дали не трябваше да намалим за сметка на новите 

количества, трябваше да намалим някои от старите. По принцип лесоустройствения 

проект е за 30х.м3 плътни годишно, а понеже първите години сякохме повече, имаше 

санитарна сеч, а РДГ-то ни предписаха да бъдат 26х., но ние последните години сечем 

по 20х. така, че имаме толеранс т.е. има някакъв резерв, който ние в момента точно 

него ползваме. Още повече, че от миналата година сечем дебелтските гори, които са 

**** лесоустройствен проект на бургаското стопанство, там имаме още допълнително 

2х.м3 плътни, които са към тези 26х., така че двадесет и осем е общия обем, който 

принципно трябва да сечем годишно. Ние последните години умишлено сме намалили 

този обем, сечем по 20-21-22х., вие може да проверите това нещо. Така, че и за 2020г. 

съвсем спокойно можем да си сечем, ако искате да направя точно справка, понеже е 

последна година от лесоустройствения проект може да ви кажа точно колко ни остава, 

но при всички положения имаме резерви. 

Живко Гърков: Какво обоснови предвиждащата сеч на  орехови насаждения. 

Георги Илчев: Тя е заложена в лесоустройствения проект, така или иначе трябва 

да се случи. 

Живко Гърков: Трябва да се случи на дървета, които са негодни, ние не можем 

да прогнозираме, че всичките тези дървета трябва да бъдат изсечени. 

Георги Илчев: Лесо-строителят го е казал 100% гола сеч, ние няма как да 

променим това нещо, в смисъл има вариант, но след като той го е казал, аз не виждам 

законовото основание какво друго да направим, не виждам причина да не се случи. 

 Живко Гърков: Значи ние приемаме горскостопанския план на 

лесоустройствения проект като канон, който трябва да се изпълнява на 100%. 

Георги Илчев: Искам само да вметна, тази част, която е по отношение на сечище, 

примерно по отношение на залесяванията все пак трябва да се съобрази с 

възможностите на собственика на територията, защото заледяването е скъп процес и 

не винаги може финансово собственика на територията да осъществи такова 

мероприятие, в тази част, по отношение на сечището е задължително. 
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Живко Гърков: Това не ми звучи никак издържано, не знам какъв нормативен 

документ го доказва т.е. факта, че ако не направим 100% това което е заложено по сеч, 

независимо, че дърветата са читави, ние ще понесем последствия. А това, че не е 

залесено няма да има последствия за общината. 

Георги Илчев: Не съм казал, че няма да има последствия. 

Живко Гърков: Напротив, последствия ще има и то за мен ще бъдат крайно 

тежки, оголване на територии на 100% зверско рязане и не последва залесяване, води 

до неща с годините, които ще легнат върху нас и нашите наследници, които стоят все 

още тука.  

Георги Илчев: Нещата са по следния начин, когато се извърши гола сеч, това е 

по Закона за горите, изчаква се период от три години в който трябва да се види дали 

има само възобновяване, ако няма, в следващия период от две години съответния 

собственик на територията е задължен да извърши залесяване. 

Живко Гърков: Г-н Илчев, не си вкарвайте автогол, моля ви се. Многократно е 

задаван въпроса от г-н Джермов на общинска администрация по отношение на 

залесяването. Ще попитам, ако е възможно най-кратък отговор – колко декара е 

залесило Общинско предприятие „Общински гори” от момента на създаването до сега.  

Георги Илчев: С удоволствие ще ви отговоря, тая година вече имаме 41дка, г-н 

Джермов го запознах предварително. Благодарение на г-жа Стойчева и г-н Димов,  

между другото тука е момента да вметна, че цялото това залесяване на 41дка, на нас 

ни струваше чисто 320лв. не на декар, 320лв. като цяло и пак казвам благодарение на 

г-жа Стойчева и благодарение на г-н Иван Димов. 

Живко Гърков: Значи до тука, от колко години съществува предприятието, от 

коя година. …От 2012г., сега сме 2019г.  значи досега има залесени 40дка, а колко 

хиляди декара има изрязани. 

Георги Илчев: Имаме участие в проект, чакаме резултати от проекта, ако 

евентуално проекта ни се случи тогава вече ще търсим варианти, там говорим за доста 

големи територии… 

Маргарита Стойчева: Около 800дка, чакаме всеки момент. 

Динко Цъцаров: Г-н Гърков, може ли за момент, малко като частен разговор го 

превърнахте тука. Формулирайте си въпросите по отношение на докладната все пак, 

защото… 

Живко Гърков: Извинявайте. Ами аз не чух отговор на въпроса за средствата, 

които ще се получат. 

Динко Цъцаров: Евентуалните средства, които ще получи общината... 

Николина Дамбулова: Уважаеми г-н Гърков, бюджета се актуализира на 

шестмесечие, затова че ние в момента не можем да кажем какво би се случило, затова 

е тази актуализация, тогава ще можете да получите отговора си, защото ще го има в 

докладна записка при актуализирането на бюджета. 

Живко Гърков: Очакването до колко време ще бъдат внесени в общината тези 

средства от продажбата. 

Николина Дамбулова: Никой не може да отговори. Първо, не знаем дали ще бъде 

приета докладната, после технически, всичко това е въпрос на време. 

Живко Гърков: Значи *** задължение е на една общинска администрация да 

прави прогнози за бъдещите приходи, така че не го приемам за отговор. 
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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” – 1 глас; “въздържали се” – 1 

глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 725 

27 февруари 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 
собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

              1. Приема и одобрява промяна на Годишен план за ползване дървесина от 
горски територии, собственост на община Средец през 2019 год. в размер на 26 640 
плътни м3. 
               2. Добивът и продажбата на дървесина да се осъществи по  следния начин : 

● Добивът и продажбата на добита широколистна и иглолистна  
дървесина от склад съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1, 3 и 8, ал. 2, ал. 3; чл. 12, ал. 1 и чл.66 
от същата наредба в размер на 26640 плътни  м3 (прогнозни количества) в т.ч. 

                   ● широколистна твърда  дървесина                   - 15700 м3 
    ● иглолистна и мека широколистна дървесина  -  5170 м3 

                   ● орехова дървесина                                             – 5 770 м3 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  12 

                   “против” – 1 

               “въздържали се” – 1 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов        против 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
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  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Презалесяване с 

бадем на горски територии, собственост на Община Средец, в подотдели: 181:г с 

обща площ 21,7 ха; 188:в с обща площ 4,3 ха; 188:д с обща площ 5,2 ха; 188:ж с 

обща площ 7,8 ха; 188:н с обща площ 9,1 ха; 189:в с обща площ 28,3 ха; 189:г с 

обща площ 20,9 ха; 189:е с обща площ 13,4 ха в зем. на с. Драчево. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

 Динко Цъцаров: Заповядайте колеги, за изказване по докладната. Г-н Петър 

Джермов. 

 Петър Джермов: След като са толкова проблемни тези дървета, нямаме ли 

друга общинска земя, която можем да дадем под аренда на фирмата да си засее 

бадемовите дръвчета на друга земя. Защо трябва да се мъчат да режат, ще им дадем 

друга земя под аренда да си засеят, да направят всичко на чисто, има ли такъв вариант. 

 Маргарита Стойчева: Не, при условие, че разрешенията от РДГ и ОСВ са 

положителни за засаждане на бадеми в тези имоти. 

 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” – 1 глас; “въздържали се” – 1 

глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 726 

27 февруари 2019 година 
 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Одобрява залесяването с бадем на горски територии, собственост на Община 
Средец в подотдели: 181:г с обща площ 21,7 ха; 188:в с обща площ 4,3 ха; 188:д с 
обща площ 5,2 ха; 188:ж с обща площ 7,8 ха; 188:н с обща площ 9,1 ха; 189:в с обща 
площ 28,3 ха; 189:г с обща площ 20,9 ха; 189:е с обща площ 13,4 ха, в зем. на 
с.Драчево. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  12 

                   “против” – 1 

               “въздържали се” – 1 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 
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  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов        против 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от днешния дневен ред – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за 

анексиране на договори за аренда, сключени между община Средец и „Агро-лес” 

ООД. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Заповядайте колеги. Г-н Атанасов. 

Гошо Атанасов: Аз имам един такъв въпрос относно анексите, въпросът ми е в 

тези договори има ли неустойка на фирмата, която е сключила тези договори с 

общината, включена като клауза в договора. Има ли такава или не. 

Маргарита Стойчева: Неустойка за изпълнение на задълженията? Има 

неустойки за не плащане на договорите. 

Гошо Атанасов: За неизпълнение има ли такава клауза, ако няма, моето 

предложение в момента, тъй като ние последните две точки се съгласихме да изрежем 

една общинска гора, съгласяваме се да се засади друга гора с бадеми, която ще 

извърши арендатора, но утре като си тръгне арендатора нищо не го задължава да го 

извърши. Моето предложение е такова – да се вмъкне точка в анекса в която да пише, 

че фирмата дължи неустойка на община Средец за неизпълнение по договора, равна 

на всички вноски по арендата до края на договорните им отношения, това да бъде 

неустойката. 

Маргарита Стойчева: Това да е в тази част на договора където са неустойките,  

да бъде записано. 

Гошо Атанасов: Като точка – цената на неустойката за неизпълнение по този 

договор да бъде равна на вноските по арендата до края на периода на договора от 

влизане в сила на решението, това е моето предложение. 

Динко Цъцаров: Има ли други изказвания, предложения, колеги. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Подкрепям предложението на г-н Атанасов, защото същото 

мислех да кажа и аз. За да защитим интересите на общината в арендните договори 

трябва задължително да има клаузи, които да гарантират изпълнението на заложените 
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в договора инвестиционни намерения на арендатора и свързаните с тях неустойки, 

не за не плащане на арендните вноски, а точно за неизпълнение на дейността. Не съм 

юрист и не мога да кажа доколко е законно, въпросът ми е технически как ще стане 

това, защото ние ще приемем сега решение свързано с предложението на г-н 

Атанасов, което е абсолютно правилно. След това в рамките на какво време ще бъдем 

запознати с изменението в арендния договор съгласно нашето решение и кога ще бъде 

подписан той. Окончателно да видим договора сключен с вмъкнатото предложение на 

инж. Атанасов и в рамките на какво време той трябва да бъде подписан от арендатора 

и кмета на общината. 

Маргарита Стойчева: Кога ще видите анекса като факт? Ако се приеме като 

решение от общинския съвет, би следвало след като влезе в сила решението. Ще се 

покани арендатора  да се сключи анекса, но според мен може би трябваше с юриста да 

се консултираме дали е възможно точно такава… 

Живко Гърков: Точно това е и моя въпрос, защото нито аз, нито г-н Атанасов 

сме специалисти в това отношение. 

Гошо Атанасов: Абсолютно според мене всяка точка от договора може да бъде 

анексирана с желанието от двете страни, затова  мисля, че няма никакъв проблем 

юридически да се изпълни. Друг е въпросът дали двете страни са съгласни с това, но 

това е отделен въпрос, но ако са съгласни изцяло няма да има проблем. 

Маргарита Стойчева: Преди да се подпише анекса ще ви бъде изпратен за 

преглед и за становище. 

Живко Гърков: А ако тогава възникнат пак въпроси по отношение на анекса и 

някои от колегите, да кажем, че съм аз, сметне че не отговаря на нашето решение, 

което сме взели днес. Тогава изглежда, че пак трябва да отлагаме, така ли.  

Гошо Атанасов: Ако има друго предложение направете го. 

Живко Гърков: Не, нямам друго предложение, просто се опитвам да изясня 

технологията. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други предложения или други изказвания по 

докладната. …Ако нямате, предлагам да гласуваме предложението на г-н Атанасов – 

към точка първа на решението да се добави текст със следното съдържание: При 

неизпълнение на предмета на договора в частта създаване и възстановяване на 

орехови и други черупкови насъждения, арендаторът дължи неустойка в размер равен 

на всички вноски по арендата до края на периода на договора от влизане в сила на 

настоящото решение. 

 Гласуваме предложението на г-н Атанасов, който е съгласен, моля да гласува 

„за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направеното изменение. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – 

няма; “въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 727 

27 февруари 2019 година 
 

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



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

12. 

местната администрация, чл.16 от Закона за аренда в земеделието, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъдат анексирани договори за аренда №13/21.05.2012г., 
№14/26.05.2015г. и №19/29.12.2016г. сключени между община Средец и „Агро-лес” 
ООД, както следва: 

1.1. Към чл.1, изречение последно бъде добавен текста: „и други 
черупкови насаждения”; 

1.2. Към чл.10 се добавя изречение второ с текст: „При неизпълнение на 
предмета на договора в частта създаване и възстановяване на орехови и други 
черупкови насъждения, арендаторът дължи неустойка в размер равен на всички 
вноски по арендата до края на периода на договора от влизане в сила на настоящото 
решение”. 

2. Всички останали клаузи на договорите остават непроменени. 
3. Упълномощава Кмета на Общината да сключи анексите към договори за 

аренда №13/21.05.2012г., №14/26.05.2015г. и №19/29.12.2016г. между община Средец и 
„Агро-лес” ООД. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 14 

Гласували: “за” –  11 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 3 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов   за 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 

 От залата излезе Гошо Атанасов. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

13. 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – 

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

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 

година. 

Докладва Анка Павлова – секретар на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

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  № 728 

27 февруари 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година. 
 

 

 От залата излезе Живко Гърков. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА от днешния дневен ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на 

програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2018 

година. 

Докладва Десислава Райкова – мл. експерт „Строителство” в дирекция 

„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 

администрация. 

Динко Цъцаров: Имате думата колеги. Г-н Петър Джермов. 

Петър Джермов: Искам да попитам, тази таблица за миналата година освен 

тези аеротермални климатици има ли някаква друга промяна или едно към едно. 

Десислава Райкова: За всяка година са дейностите, които са извършени за 

годината. Всяка година отчитаме за предходната година, в случая само аеротермална 

енергия за миналата година. 

Петър Джермов: В случая има аеротермални климатици, а всичко друго е 

планирано и остава за в бъдеще. Според мен климатика не е от възобновяеми 

източници, аз съвсем друго го разбирам, защото например по план зелената къща може 

да е със слънчеви батерии. 

Десислава Райкова: От агенцията ни изискват да отчитаме климатиците, поради 

тази причина ги подавам в отчета, сега дали е възобновяем или не, на нас ни го 

изискват, затова присъства в отчета . 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

14. 

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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 

глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 729 

27 февруари 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и 23 и чл.10, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за 
енергията от възобновяеми източници от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 Приема отчета на Програмата за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници и биогорива на община Средец за 2018 година. 
 

 

 От залата излезе Таня Тодорова. 

В залата влезе Живко Гърков. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за 

изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2018 година. 

Докладва Десислава Райкова – мл. експерт „Строителство” в дирекция 

„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 

администрация. 

Динко Цъцаров: Заповядайте колеги. Г-н Джермов. 

Петър Джермов: Искам в първата таблица да ми кажете какви са стойностите 

относно изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания, какво пише 

тука, нещо закодирано, като код. 

Десислава Райкова: Пише #DIV/0!, значи от 2017г. индивидуална цел няма, 

дотогава община Средец имаше да спестим 0,45мегаватчаса енергия. Вече нямаме 

индивидуална цел за това няма стойност тука. Това е по стандартен формуляр и 

излиза на отчета. 

Петър Джермов: И тука пак нищо ново под слънцето, пак зелената къща 

отчитаме санировка. 

Десислава Райкова: Това сме изпълнили за миналата година. 

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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  2 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 730 

27 февруари 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.12 от Закона за енергийна ефективност, 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

15. 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 Приема отчета за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2018 
година. 
 

 

 В залата влезе Таня Тодорова. 

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

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и допълнение в 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Средец. 

 Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 731 

27 февруари 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.12, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането  на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Средец, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема допълнението на чл. 30 от Раздел II на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени  на услуги на територията на община 
Средец, като се добавя т.3  със следния текст а именно: 
                 

3. Организиране на спортни мероприятия: 
- за контролни и официални футболни 

срещи 
- за тренировъчен процес 

- за други спортни мероприятия 

 
380 лв. /за 1 среща 
 

150 лв./ за 1 тренировка 
100 лв./ за 1 ден 

                       *Определените такси в т.3 са без ДДС. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

16. 

  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    - 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ОСЕМ от дневния ред – Докладна 

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

право на безвъзмездно ползване върху част от имот частна общинска 

собственост, за нуждите на Агенция за социално подпомагане гр. София – 

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бургас. 

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  № 732 

27 февруари 2019 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. Учредява право на безвъзмездно ползване на Агенция за социално 
подпомагане – гр. София, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – 
гр.Бургас, върху седем помещения с обща з.п. от 139,10 кв.м., находящи се на трети 
етаж от масивна триетажна сграда с административен адрес: ул. Лиляна 
Димитрова № 1, с АПОС № 75/02.02.1998г., изградена в Урегулиран поземлен имот 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

17. 

XVІІ, кв.47 по плана на гр. Средец, с площ от 1313 кв.м., при граници на имота: 
УПИ V, УПИ VІ, улица, УПИ ІV и УПИ XVІ, съгласно схема за разпределение, а 
именно: 

 Помещение № 1 (изток) с площ 17,20 кв.м.; 
 Помещение № 2 (югоизток) с площ 18,50 кв.м.; 
 Помещение № 3 (югозапад) с площ 17,40 кв.м.; 
 Помещение № 4 (запад) с площ 16,40 кв.м.; 
 Помещение № 5 (северозапад) с площ 34,80 кв.м.; 
 Помещение № 6 (североизток) с площ 20,30 кв.м.; 
 Помещение № 7 (изток) с площ 14,50 кв.м. 

           2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за безвъзмездно 
право на ползване за срок от 10 /десет/ 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    - 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДЕВЕТ от днешния 

дневен ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ 

се в землището на с. Суходол. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

18. 

Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте, имате думата за въпроси и изказвания 

по докладната. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Г-жо Стойчева, има ли някаква законова пречка, 

инвестиционните намерения заявени от инвеститора за създаване на площ с трайни 

насаждения да бъде извършена върху земя, която е под аренда. 

 Маргарита Стойчева: Той договора е под наем, няма никаква законна пречка. 

 Живко Гърков: В момента доколкото знам тази земя се стопанисва като 

земеделска земя от друга фирма и доколкото разбрахме на комисиите, че е заявено 

инвестиционно намерение от инвеститор. Под аренда ли се използва в момента. 

 Маргарита Стойчева: „Агросвет”, под наем. 

Живко Гърков: Договорът за наем ще бъде прекратен и ще се обяви търг за 

закупуване на земята, за продажба на земята. Ако вместо продажба се обяви търг за 

преотдаване на земята под наем поради заявено инвеститорско намерение, това 

допустимо ли е от закона. 

Маргарита Стойчева: В самия договор е записано, ако се прояви  

инвеститорски интерес за продажба на имота, тогава с едномесечно предизвестие 

уведомяваме наемателя, че договора му се прекратява, няма такава клауза да се 

преотдава под наем. 

Живко Гърков: Значи ще го цитирате точно, при заявен инвеститорски интерес 

за продажба на земята. 

Маргарита Стойчева: Точно това е, тогава в едномесечно предизвестие се 

отправя  писмено до наемателя и след изтичане на предизвестието се прекратява 

договора само при продажба и тогава се обявява търг за продажба. 

Живко Гърков: Г-жо Бойчева, бях поискал от Вас една справка за задълженията 

на община Средец към фирма „ПРО-АГРО”, „Агрокорн”, към всички фирми, които са 

собственост на г-н Ангелов.  

Петя Бойчева: Към „ПРО-АГРО” нямаме задължения, към „Агрокорн” само. 

Имаме за хляб неразплатени 11177лв. и за гориво – 42х.лв., общо 53177лв. 

Живко Гърков: Значи уважаеми колеги, исках просто да ви напомня, че 

заявителят, който е проявил инвеститорски интерес към закупуването на тази земя е 

един от най-големите инвеститори на територията на общината, който създава 

работни места за доста хора в този град от тази община, за което ние можем само да 

му бъдем благодарни и да му благодарим, не напразно той е почетен гражданин на 

тази община. Както се оказва, че той е един от кредиторите в община Средец от току 

изнесената информация от г-жа Бойчева. Значи винаги съм бил против продажбата на 

земеделски земи или каквото и да е имущество в община Средец, тъй като това води 

до декапитализация на общината, на общинската собственост. В случая това е втора 

такава крупна продажба, която се предлага в рамките на 7-8 месеца назад като се 

върнем във времето. Спряхме продажбата на 2хил. дка земя в Драчево, а сега ни се 

предлага около 750дка да продадем в село Суходол. Просто искам да ви напомня, 

искам да кажа, че за мен сделката не е изгодна от гледна точка на общината, не заради 

друго, а защото посочената цена, според мен тъй като се позаинтересувах малко не 

кореспондира с *** . Продажните цени на такъв тип земя на територията на общината, 

респективно в землището на с.Суходол, направете справка и ще видите, че те вървят 

на декар около хиляда лева. Не съм против да подпомагам по всякакъв начин 
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инвеститори, които са на територията на община Средец и създават работни места с 

поминъка на това население, но в случая, просто сделката по този начин направена, за 

мен не е изгодна от финансова гледна точка за общината. 

Маргарита Стойчева: Относно цената на имота, това е оценката на оценителя и 

аз мисля, че го коментирахме и на комисиите, че е съобразена не само с базисната 

цена, но и с последните сделки, които са извършени за такъв тип имоти. И всъщност и 

Вие имате правото, ако прецените да завишите цената на имота. 

Живко Гърков: Нямам нищо против оценителя и извършената от него оценка, 

защото тя е направена съгласно нормативните документи, въпросът е, че в случая 

говорим за земеделска земя, а доколкото виждам, че оценката е направена върху 

залесена територия. 

Маргарита Стойчева: Тя е селскостопански фонд в горска територия, тя е 

земеделска земя в горски фонд, за това е направена в този вид. 

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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  4 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 733 

27 февруари 2019 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. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 70322.206.7  в размер на 447900,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на имот с идентификатор 70322.206.7, с площ 746787 кв.м., нтп- 
нива, в м.”Блока” с. Суходол, при съседи: 70322.206.102, 70322.145.5, 24712.18.64, 
24712.19.107, 24712.18.65, 24712.18.14, 24712.18.79, 24712.18.80, 24712.1.404, 
70322.206.105, 70322.176.3, с начална тръжна цена 447900,00 лева; 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да  проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  9 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 4 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 
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2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков  въздържал се 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева      въздържал се 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени 

имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Варовник. 

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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  3 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 734 

27 февруари 2019 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. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 10166.1.74 в размер на 135,00 лева, на поземлен имот с 
идентификатор 10166.1.76 в размер на 183,00 лева, на поземлен имот с 
идентификатор 10166.1.81 в размер на 572,00 лева, на поземлен имот с 
идентификатор 10166.1.84 в размер на 217,00 лева, на поземлен имот с 
идентификатор 10166.1.85 в размер на 6,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на имоти, находящи се в землището на с.Варовник: 
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- имот с идентификатор 10166.1.74, с площ 899 кв.м., нтп – нива, седма 
категория, м.Край село, при съседи: 10166.1.76, 10166.1.9901, 10166.1.71, 10166.1.507, 
с начална тръжна цена 160,00 лева; 
- имот с идентификатор 10166.1.76, с площ 1224 кв.м., нтп – нива, седма категория, 
м.Край село, при съседи: 10166.1.79, 10166.1.78, 10166.1.9901, 10166.1.74, 10166.1.507, 
с начална тръжна цена 220,00 лева;  
- имот с идентификатор 10166.1.81, с площ 3662 кв.м., нтп – нива, седма категория, 
м.Край село, при съседи: 10166.11.8, 10166.11.6, 10166.11.437, 10166.1.78, 10166.1.80, 
10166.1.435, с начална тръжна цена 660,00 лева; 
- имот с идентификатор 10166.1.84, с площ 1449 кв.м., нтп – нива, седма категория, 
м.Край село, при съседи: 10166.1.45, 10166.1.83, 10166.11.437, 10166.1.437, 10166.1.85, 
10166.1.9901, с начална тръжна цена 270,00 лева; 
- имот с идентификатор 10166.1.85, с площ 39 кв.м., нтп – нива, седма категория, 
м.Край село, при съседи: 10166.1.84, 101661.437, 10166.1.9901, с начална тръжна цена 
10,00 лева; 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да  проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

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  въздържал се 

  6.   Ивелина Христова Димитрова  за 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков  въздържал се 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 
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 От залата излезе Ивелина Димитрова.  

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 

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

имот в с. Гранитец по реда на чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на 

територията. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   

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

Петър Джермов: Само да попитам, относно заявлението, което е подадено, част 

от този имот попада в улица, това значи ли, че това което ни предлагате е улица, която 

ще се продаде, ако закупи имота може да затвори улицата. 

Гена Стоянова: Съгласно подробния устройствен план на с. Гранитец наистина 

част от този имот попада в улица, на този етап на нас не ни е необходим този имот, 

може и да не ни е никога необходим, тъй като е до дерето и има друга улица. При един 

нов план тази улица, която е по плана ще отпадне, тя не е съществуваща улица, тя 

само е предвидена по плана, има друга улица там. 

Петър Джермов: В смисъл такъв, че няма да затрудни достъпа на хората и няма 

да има пречка. 

Гена Стоянова: Не, те няма да затворят улицата, те си го работят имота, просто 

тази улица не е прокарана и няма да се прокара никога там, има си друга улица, която 

обслужва всички имоти, няма пречка. 

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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  2 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 735 

27 февруари 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на 
територията, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Отказва да закупи ид.част от 540кв.м. от имот пл. № 121, който по подробен 

устройствен план на с. Гранитец е предвиден за изграждане на обект – публична 
общинска собственост – улица и дава съгласие същият да бъде продаден от н-ците 
на Ж. А. В. на трето лице. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 12 

Гласували: “за” –  10 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
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3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 

 От залата излезе Живко Гърков. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище 

на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в 

община 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” – 10 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” –  

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 736 

27 февруари 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 47 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища в община Средец, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

          1. Определя за продажба общинско жилище, представляващо самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 20273.501.514.3.2 по КККР на село Дебелт, находящ 
се в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 20273.501.514, 
построен върху общинска земя, състоящ се от стая, кухня, баня с тоалетна и антре, 
със застроена площ от 45,01кв.м. и 3,970%  идеални части от общите части на 
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сградата и от правото на строеж. За имота е съставен АЧОС № 3413 от 
18.10.2016г. 
          2. Утвърждава определената цена на имота в размер на 3190лева. 
          3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда 
на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на  3190лв. с И. Е. Д..   
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 11 

Гласували: “за” –  10 

                   “против” – 1 

               “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    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов       против 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред –  

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

Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища в община Средец. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 

общинска собственост” при общинска администрация.   

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” –  

няма, Общински съвет прие 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 737 
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27 февруари 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 47 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 
от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища в община Средец, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

          1. Определя за продажба общинско жилище, представляващо самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 20273.501.513.8.14 по КККР на село Дебелт, 
находящ се в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 
20273.501.513, построен върху общинска земя, състоящ се от стая, кухня, баня с 
тоалетна и антре, със застроена площ от 40,71кв.м., избено помещение с полезна 
площ 7,07кв.м. и 2,941%  идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж. За имота е съставен АЧОС № 3405 от 28.09.2016г. 
          2. Утвърждава определената цена на имота  в размер на 2880лева. 
          3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по реда 
на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на  2880лв. с П. Я. С..   
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 11 

Гласували: “за” –  10 

                   “против” – 1 

               “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    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов       против 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 
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Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред –   

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

Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Суходол. 

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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  1 

глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 738 

27 февруари 2019 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 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 12 830,00 лв. 
без вкл. ДДС. 

2. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 
наддаване на Урегулиран поземлен имот XІ в кв.37 с площ от 880 кв.м., ведно с 
построена в него масивна едноетажна сграда със ЗП от 325 кв.м. по плана на 
с.Суходол., при граници на имота: от две страни улица, УПИ І-200 и УПИ ІІІ-197, при 
начална тръжна цена в размер на 12 830,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

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 продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 11 

Гласували: “за” –  10 

                   “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    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 
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 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

 От залата излезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на мери, 

пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване 

от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ за стопанската 2019/2020 година. 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 739 

27 февруари 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал.4 от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 60, 
ал. 1, предложение второ от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Определя пасищата, мерите и ливадите предназначени за индивидуално и 
общо ползване по землища на територията на Община Средец, съгласно Приложение 
№1, неразделна част от настоящото решение. 
 2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално и общо ползване за 
стопанската 2019/2020 година, земеделски земи – с начин на трайно ползване 
пасища, мери и ливади, и приема годишен план за паша, съдържащ размера и 
местоположението им в землищата на населените места (Приложение №1). 
 3. Мерите, пасищата и ливадите, които не са наети за индивидуално ползване, 
се определят за общо ползване, като се ползват безвъзмездно от всички лица, 
притежаващи животни, в съответствие с традиционната практика на жителите 
от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство 
върху обществените мери и пасища.  
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 4. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се 
отдават под наем при условията на чл. 37и, във връзка с чл. 24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ 
за срок от 5 до 10  стопански години на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на 
регистрираните животни. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен 
фонд да се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както 
и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, 
общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ. 
 5. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване в 
Приложение №1, да бъдат разпределени между правоимащите в срок до 01 май 2019 
г., от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Средец.  
 6. Комисията да определи необходимата за всеки кандидат площ, при спазване 
условията на чл.37 и, ал.1, ал.4 и ал.6 от ЗСПЗЗ, като отчете наличието на 
притежавани или ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади. 
Комисията да състави протокол за окончателно разпределение на имотите при 
наличие на необходимите площи в срок до 1 май 2019 година. 
 7. При недостиг на пасища, мери и ливади в дадено землище комисията да 
извърши допълнително разпределение в землища на съседни населени места, до 
достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване на определените в 
Приложение №1 пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. 
 8. Въз основа на протокола на комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и след 
заплащане на наемната цена- 9,00 лева/дка, кметът на общината да сключи договори 
за наем със срок на действие от 5 до 10 стопански години, считано от стопанската 
2019/2020 г. На основание чл.37и, ал.15 от ЗСПЗЗ, при сключване на договорите за 
наем на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които 
изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора 
специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за 
критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и 
мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, за две стопански 
години от сключването на договора. 
 9. На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на 
Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (за стопанската 
2019/2020 г.), останалите свободни цели имоти- пасища, мери и ливади, определени за 
индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване, в 
които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 
на БАБХ. 
 10. На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на 
търга по ал. 13 свободни цели имоти- пасища, мери и ливади да се отдадат под наем 
по реда на Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година (за 
стопанската 2019/2020 г.), чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване, 
на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат 
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно 
реда, определен в правилника за прилагане на закона.  
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 11. Приема Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на 
територията на общината, съгласно Приложение №2. 
 12. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на 
мерите, пасищата и ливадите, както следва: 

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 

12.1. Община Средец предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни 
животни земеделски земи - общинска собственост, с начин на трайно ползване 
пасища, мери и ливади, в състоянието, в което се намира, като осигурява 
безпрепятственото им използване.  

12.2. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на животновъдите за 
директно подпомагане при кандидатстването им по различните схеми за 
подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ. Сключването на договор за 
наем не гарантира подпомагане на земеделския производител. 

12.3. Кметовете на населените места и кметските наместници от 
съставните селища на Община Средец се задължават да следят за изпълнението на 
Правилата за ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на 
ползвателите. При констатирани нарушения да уведомяват Община Средец. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

12.4. Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите 
по предназначение, а именно:  

- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба може 
да се извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели; 

- Мерите се ползват само за паша на селскостопански животни; 
- Ливадите се използват за косене; 
12.5. Ползвателите да спазват одобрените със заповед №РД09-122/ 23.02.2015 

г. на Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро 
земеделско и екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на 
климата и добро земеделско състояние на земята“; 

12.6. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и ливади с 
битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци; 

12.7. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите; 
12.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска 

лагеруване на домашни животни в пасищата; 
12.9. Да не допускат използване на общинските пасища, мери и ливади, както и 

на местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са 
извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за 
надзор и ликвидиране на болестите по животните 

12.10. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата; 
12.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем 

пасища, мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от 
компетентните органи; 

12.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване; 
12.13. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени 

препарати за обезпаразитяване и наторяване; 
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12.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и 
ливадите, както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир; 

12.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица; 
12.16. Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд 

организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем; 
12.17. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на 
земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове. 

13. На основание чл. 60, ал. 1, предложение второ от АПК, допуска 
предварително изпълнение на решенията. 

 
Приложение №1 

 

Годишен план  

 

за паша в община Средец за предоставяне за общо и индивидуално ползване  

на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 година 

 

 

Землище с.Белеврен:  

имот №000276-0,194 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”  

имот №000286-20,091 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”  

имот №000293-11,605 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 

имот №000302-1,173 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”  

имот №000311-11,060 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 

имот №000343-2,452 дка, VIII  категория-пасище, мера, м.”Домуз орман”,  

имот №000344-0,928 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”  

имот №000390-14,692 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000398-0,523 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000402-0,267 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000403-0,071 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000404-0,128 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000406-3,856 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000428-14,267 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000430-0,479 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000436-2,358 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000451-6,894 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000454-2,888 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Паша дере”  

имот №000455-1,295 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000456-1,425 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000457-1,132 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000458-0,406 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000462-34,999 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000464-3,451 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000465-25,689 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Паша дере”  

имот №000466-9,090 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000467-0,461 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000468-0,513 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000469-0,204 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

31. 
имот №000476-39,854 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000478-1,503 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000481-0,141 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000514-1,667 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”,  

имот №000518-1,647 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Край село”,  

имот №000538-14,808 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чаталитото дърво”  

имот №000562-0,216 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 

имот №000576-7,899 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Селска кория”,  

имот №000585-6,220 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Селска кория” 

имот №000597-3,606 дка, VIII  категория-пасище, мера, м.”Край село”,  

имот№000607-0,312 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000613-1,187 дка, VIII  категория-пасище, мера, м.”Край село”,  

имот №000689-35,580 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000734-8,840 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

Землище с.Белила:  

имот №000003- 0,997 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000004-2,762 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000005-2,078 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000007-11,948 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000008-37,296 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000016-9,487 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000023-0,995 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000024-2,893 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000027-14,008 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000028-13,108 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000030-11,403 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000037-9,630 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000039-6,923 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000040-2,252 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000044-76,430 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000047-4,575 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000049- 25,908 дка, ІХ категория-пасище,мера, 

имот №000052-24,963 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000053-3,705 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000055-3,406 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000060-1,140 дка, ІХ категория-пасище, мера,  

имот №000067-4,707 дка, ІХ категория-пасище, мера,  

имот №000068-173,579 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000070-3,287 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000072-18,241 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000073-2,516 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000074-5,374 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000075-31,859 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000078-6,688 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000080-2,257 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000088-15,874 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000089-0,489 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000091-5,618 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000097-12,142 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000101-10,531 дка, VІ категория-пасище с храсти,  

имот №000107-7,801 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000112-3,581 дка, ІХ категория-пасище,мера,  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

32. 
имот №000115-2,568 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000124-28,612 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000133-1,561 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000139-2,118 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000149-2,665 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000150-2,703 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000151-16,392 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000152-10,189 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000155-1,063 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000156-0,486 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000158-4,360 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000163-15,150 дка, IX категория-пасище, мера, м. «Край село»; 

имот №000166-17,685 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000177-13,070 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000185-4,225 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000205-10,563 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000209-73,930 дка, IX категория- пасище, мера,  

имот №000212-4,626 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000219-3,816 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000221-4,096 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000222-6,574 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000224-28,054 дка, VІ категория-пасище,мера,  

имот №000232-16,427 дка, VІ категория-пасище,мера,  

имот №000237- 12,785 дка, VІ категория- пасище, мера, 

имот №000244-2,287 дка, VІ категория-пасище,мера,  

имот №000247-6,195 дка, VІ категория-пасище с храсти,  

имот №000253-55,647 дка, VІ категория-пасище с храсти,  

имот №000255-24,136 дка, VІ категория-пасище с храсти,  

имот №000263- 1,053 дка, IIІ категория- пасище, мера, 

имот №000266- 13,757 дка, IIІ категория- пасище, мера, 

имот №000270-0,732 дка, VІ категория-пасище с храсти,  

имот №000278-6,183 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000301-3,799 дка, VІ категория-пасище с храсти,  

имот №000306-6,183 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000309-2,276 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000314-8,370 дка, VI категория-пасище, мера, м. «Парцелите» 

имот №000316-3,670 дка, VI категория-пасище, мера, м. «Парцелите» 

имот №000324-10,023 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000325-1,199 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000330-6,089 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000342-19,005 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000343-9,072 дка, VІ категория-пасище,мера,  

имот №000344-12,003 дка, VІ категория-пасище,мера,  

имот №000406-0,653 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000408-6,168 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000412-34,840 дка, IX категория-пасище, мера; 

имот №000455-0,266 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000652-8,668 дка, VІ категория-пасище,мера,  

имот №000653- 2,423 дка, IIІ категория- пасище, мера 

имот №000654-12,012 дка, VІ категория-пасище,мера,  

имот №000655-87,295 дка, VІ категория-пасище,мера,  

имот №000656-37,429 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

33. 
имот №000657-45,047 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000658-7,282 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

Землище  с. Бистрец: 

имот №000051-1,586 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Горната каба” 

имот №000161-36,585 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 

имот №000162-36,987 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 

имот №000177-30,830 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Надара”, 

имот №000179-0,725 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Желева поляна” 

имот №000275-15,205 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 

имот №000276-7,410 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 

имот №001008-0,227 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 

имот №001009-0,338 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 

имот №010007-0,188 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 

имот №019034-2,673 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 

имот №019035-0,842 дка,VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Чешме баир” 

имот №019036-0,838 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 

имот №019037-0,569 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 

имот №019039-11,509 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 

имот №020043-3,269 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 

имот №020045-4,237 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 

имот №020051-10,949 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 

имот №022044-7,022 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 

имот №023022-17,019 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 

имот №023024-2,883 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 

имот №024041-3,125 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак” 

имот №026058-14,459 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 

имот №026059-16,120 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 

имот №026060-0,521 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 

имот №027036-7,227 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Би бунар” 

имот №030061-3,103 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 

имот №030062-18,633 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 

имот №030064-8,720 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 

имот №030065-18,731 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 

имот №030067-9,555 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 

имот №030068-0,939 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 

имот №033055-0,774 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 

имот №033060-8,229 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 

имот №035031-3,414 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Училищна нива” 

имот №036020-65,136 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Крушевото кладенче” 

имот №037013-27,256 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Плетения гьол” 

имот №037016-3,419 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Плетения гьол” 

имот №038023-13,476 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 

имот №038025-181,000 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 

имот №038028-2,643 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 

имот №039029-25,133 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Ноков орман” 

имот №039031-8,400 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Ноков орман” 

имот №040017-11,111 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека” 

имот №040019-12,070 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека” 

имот №040027-1,718 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека” 

имот №041017-0,733 дка,ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 

имот №041018-0,983 дка,ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Дюшеме дере” 

имот №041019-2,741 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

34. 
имот №043014-0,684 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Бистрецка река” 

имот №043019-0,499 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Тепалкова лъка” 

имот №043021-0,662 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Тепалкова лъка” 

имот №050024-0,882 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шейтанка” 

имот №051021-4,434 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.’До село” 

имот №051024-2,900 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”До село” 

имот №051025-12,573 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”До село” 

имот №051034-1,628 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”До село” 

имот №052004-7,279 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Синия вир” 

Землище с.Богданово:  
имот№000001-19,724 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Овчи кайряк”  

имот №000007-5,938 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000009-7,999 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бали гьол”  

имот №000010-2,909 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000012-73,990 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  

имот №000014-8,199 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000015-11,860 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000019-16,126 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк”  

имот №000020-11,722 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Черк.лонгоз”  

имот №000022-9,812 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Черк.лонгоз”  

имот №000026-3,777 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000027-7,047 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Папрака”  

имот №000028-107,345 дка, VІІ категория-храсти, м.”Зимовника”  

имот №000029-16,126 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  

имот №000031-4,875 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000037-4,446 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000042-11,633 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000045-4,327 дка, ІХ категория-храсти, м.”Лясков дол”  

имот №000050-4,227 дка, ІХ категория-храсти, м.”Лясков дол”  

имот №000054-1,186 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Овчи кайряк”  

имот №000056-8,810 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  

имот №000057-3,294 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Лясков дол”  

имот №000061-5,327 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  

имот №000066-28,155 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  

имот №000069-10,482 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  

имот №000072-8,926 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  

имот №000074-114,003 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  

имот №000075-4,214 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Карна баир”  

имот №000076-210,604 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  

имот №000083-28,155 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000085-4,219 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  

имот №000087-2,669 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000088-12,238 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000091-11,196 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000092-4,013 дка, ІХ категория-храсти, м.”Долап дере”  

имот №000104-9,618 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Решела”  

имот №000106-2,403 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карач баир”  

имот №000107-6,137 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000110-4,475 дка, ІХ категория-храсти, м.” Айкън тарла”  

имот №000113-12,899 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000115-11,342 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”  

имот №000122-37,853 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Сърт тарла”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

35. 
имот №000123-4,938 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Сърт тарла”  

имот №000131-2,919 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000132-5,260 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000136-4,111 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000142-1,445 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000143-7,661 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бали гоьл”  

имот №000156-2,921 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000159-5,992 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Сапла борун”  

имот №000160-3,583 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Сапла борун”  

имот №000164-0,662 дка, ІХ категория-храсти, м.” Картала”  

имот №000165-3,183 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Картала”  

имот №000166-21,195 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Акгарм.пожар”  

имот №000171-1,080 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №000175-1,333 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №000179-3,686 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000189-11,067 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000202-0,804 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000205-0,256 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000210-1,294 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000211-8,997 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Инката”  

имот №000213-1,919 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000218-3,644 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000224-1,022 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000227-3,133 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000232-8,270 дка, V категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”  

имот №000233-4,142 дка, V категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”  

имот №000234-5,769 дка, V категория-пасище,мера, м.Еклен дере  

имот №000237-2,193 дка, V категория-пасище,мера, м.”Инката”  

имот №000238-1,499 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карач баир”  

имот №000240-1,382 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Клисе тарла”  

имот №000241-8,645 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”  

имот №000242-4,812 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”  

имот №000243-4,241 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”  

имот №000244-2,819 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”  

имот №000245-2,980 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”  

имот №000255-1,112 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000257-3,703 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000258-23,852 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000259-5,827 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000260-9,110 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000265-1,221 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000266-6,858 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000268-1,770 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000270-5,328 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бошнака”  

имот №000277-1,813 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кадалан”  

имот №000301-0,868 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000305-1,124 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Инката”  

имот №000306-2,716 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Инката”  

имот №000314-0,309 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000317-0,932 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000321-1,528 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000322-3,286 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
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36. 
имот №000333-7,556 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000337-0,813 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000338-0,821 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000357-21,225 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000377-1,221 дка, V категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  

имот №000395-1,146 дка, V категория-пасище,мера, м.”Ангел.круша”  

имот №000398-1,570 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  

имот №000428-1,738 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000476-0,997 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сърт тарла”  

имот №000477-55,292 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сърт тарла”  

имот №000500-10,506 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дългия цер”  

имот №000527-35,401 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик”  

имот №000529-4,939 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000535-4,765 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Клисе тарла”  

имот№000570-2,386 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000571-4,803 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000586-9,656дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Картала”  

имот №000588-4,290дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №000611-0,348дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000617-10,654 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Горпака”  

имот №000622-3,361дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Света Илия”  

имот №000625-9,820дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Света Илия”  

имот №000633-3,740дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000640-11,862дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000646-8,668 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000666-2,771дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000668-6,123дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000684-2,160 дка,VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000685-5,298 дка,VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000702-5,270 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  

имот №000716-12,325 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кучка баир”  

имот №000718-1,896 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кучка баир”  

имот №000720-18,480 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кучка баир”  

имот №000748-3,35 6 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000751-54,390 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000754-6,019 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000755-2,699 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000756-26,027 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000757-1,642 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000758-1,069 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000759-7,118 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Лясков дол”  

имот №000778-4,047 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000780-8,897 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Каваците”  

имот №000781-12,120дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Каваците”  

имот №000787-7,709 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  

имот №000824-4,487 дка, V категория-пасище,мера, м.”Равния кън”  

имот №000842-2,985 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Равния кън”  

имот №000869-24,374дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  

имот №000872-2,858 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000882-5,699 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000883-1,979 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000886-28,198 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

37. 
имот №000887-13,725 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000890-8,201 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000891-0,775 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Решела”  

имот №000907-9,377 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000908-21,699 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000909-14,622 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000911-25,806 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000913-6,674 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000915-1,487 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000917-2,283 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000918-6,649 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000920-3,032 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000921-89,270 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Саръ Гюлджик”  

имот №000939-5,974 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000940-3,632 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  

имот №000951-3,506 дка, V категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000962-4,984 дка, V категория-храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000968-2,104 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000976-3,524 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  

имот №000986-2,233 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №001065-3,858 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №001198-0,373 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №001200-2,815 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №001201-1,168 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №001209-0,331 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №001212-2,559 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №001213-4,981 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №001216-0,400 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №001217-4,225 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №001218-0,582 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002156-0,505 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002203-0,223 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002213-6,170 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002224-0,411 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002230-2,562 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002231-1,546 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002344-2,688 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002346-4,737 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002351-0,617 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002354-1,290 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002360-5,463 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002363-2,360 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №002364-0,471 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №006202-1,093 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №027021-3,495 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  

имот №033004-21,481 дка, V категория-пасище,мера, м.”Равния кън”  

имот №033013-0,824 дка, V категория-пасище,мера, м.”Тетре баир”  

имот №043025-48,250 дка, V категория-пасище,мера, м.”Картала”  

имот №044006-0,189 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Картала”  

имот №044007-0,410 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Картала”  

имот №044011-2,139 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Картала”  

имот №046021-4,994 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Картала”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

38. 
имот №049020-0,647 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик”  

имот №049025-2,661 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик”  

имот №050025-2,998 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карач баир”  

имот №057003-11,241 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дългия цер”  

имот №060011-15,662 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”  

имот №066013-4,439 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №067025-7,749 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Инката”  

имот №067026-1,353 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Инката”  

имот №068003-4,320 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Инката”  

имот №069008-2,073 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Инката”  

имот №069009-8,427 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Инката”  

имот №076002-2,555 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бошнака”  

имот №076003-2,683 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бошнака”  

имот №081006-0,683 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  

имот №083002-2,148 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  

имот №083003-1,872 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  

имот №083004-2,423 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  

имот №084004-2,849 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  

имот №084005-2,320 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Лясков дол”  

имот №084006-1,641 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  

имот №085015-5,921 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Карна баир”  

имот №087006-0,624 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Исе кайряк”  

имот №088008-1,496 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Карна баир”  

имот №092015-2,239 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  

имот №097002-2,792 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”  

имот №100006-18,048 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”  

имот №100008-0,159 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”  

имот №102012-6,251 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Дюшеме дере”  

имот №102020-4,339 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Дюшеме дере”  

имот №105009-0,999 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавачки дол”  

имот №105010-1,321 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Квачки дол”  

имот №107014-3,084 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк”  

имот №108009-4,153 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,м.”Овчи кайряк”  

имот №110012-2,197 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Овчи кайряк”  

имот №115009-1,173 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”  

имот №115012-0,342 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”  

имот №115022-3,290 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”  

имот №115024-0,934 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”  

имот №116011-0,643 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”  

имот №116041-3,665 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Долап дере”  

имот №117008-5,935 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Плумин гроб”  

имот №117011-3,960 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Плумин гроб”  

имот №117012-9,034 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Плумин гроб”  

имот №119007-1,382 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Плумин гроб”  

имот №120008-8,365 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Дуков баир”  

имот №122013-5,155 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кадалан”  

имот №125003-15,924 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк”  

имот №125008-9,685 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк”  

имот №130005-2,566 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бали гоьл”  

имот №131002-1,428 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бали гоьл”  

имот №137009-1,097 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”  

имот №143006-5,283 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Гогул баир”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

39. 
имот №143009-1,477 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Гогул баир”  

имот №144005-1,986 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кадалан”  

имот №144006-4,264 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кадалан”  

Землище с.Варовник:  

имот №000032-13,025 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бяла река”  

имот №000033-7,183 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000043-12,391 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 

имот №000045-1,551 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000091-1,349 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000094-2,261 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Чифлика”  

имот №000105-2,533 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джеласънице”  

имот №000106-10,566 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №000116-1,515 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000117-2,799 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №000120-17,764 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №000121-18,529 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №000122-1,100 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000123-1,598 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000125-5,481 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000127-0,901 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000128-12,378 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000130-26,591 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №000131-10,125 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №000132-96,945 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №000138-144,454 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Чифлика”  

имот №000140-1,872 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000141-60,611 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №000142-27,229 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №000145-100,975 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Чифлика”  

имот №000146-0,707 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000148-2,121 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000153-3,484 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №000154-2,180 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бяла река”  

имот №000158-0,262 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  

имот №000161-3,214 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №000164-1,826 дка, V категория-пасище,мера, м.”Паламуд бикю”  

имот №000165-21,909 дка, V категория-пасище,мера, м.”Паламуд бикю”  

имот №000167-50,454 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №000215-0,205 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Акташ”  

имот №000270-16,775 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Козарката”  

имот №000278-6,604 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Двата дряна”  

имот №000285-44,794 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 

имот №000288-7,970 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000289-48,799 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 

имот №000290-117,273 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000293-33,710 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000294-0,439 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000297-3,285 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000298-6,011 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  

имот №000300-10,989 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 

имот №000301-5,534 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  

имот №000303-2,305 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

40. 
имот №000306-57,956 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  

имот №000312-2,498 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000316-8,033 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  

имот №000317-5,895 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  

имот №000318-1,277 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000320-0,453 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000321-8,596 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  

имот №000322-0,388 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000323-3,958 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000324-2,744 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000325-1,467 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  

имот №000326-39,256 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  

имот №000327-1,976 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000331-2,809 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000333-27,610 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000334-40,112 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Кустарла”  

имот №000337-3,502 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  

имот №000340-4,523 дка, VІІІ категория-храсти,  

имот №000342-8,218 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000345-1,130 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000361-0,540 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000363-0,975 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000364-1,995 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000365-3,502 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  

имот №000366-0,258 дка, VІІІ категория-храсти,   

имот №000368-0,390 дка, VІІІ категория-храсти,  

имот №000372-15,125 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  

имот №000374-55,332 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  

имот №000382-40,738 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  

имот №000383-1,035 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000384-1,016 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000385-5,624 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  

имот №000386-7,818 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  

имот №000387-2,183 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000396-2,301 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000400-2,285 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Лозята”  

имот №000401-2,879 дка, VІІІ категория-храсти, 

имот №000405-4,315 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000415-0,230 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000428-0,530 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000430-1,748 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000464-4,564 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000467-2,569 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000477-0,408 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000490-5,253 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000503-1,457 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000506-0,834 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000516-0,510 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000519-6,335 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Гьолчето”  

имот №000521-2,988 дка, VІІ категория-храсти, м.”Юрта”  

имот №000526-1,969 дка, VІІІ категория-храсти,  

имот №000539-1,077 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

41. 
имот №000540-0,223 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000541-7,262 дка, VІІІ категория-пасище,мера,. 

имот №000544-0,804 дка, VІІ категория-пасище,мера,м.”Гьолчето”  

имот №000565-2,169 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000574-1,068 дка, VІІ категория-храсти, 

имот №000580-7,302 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000586-6,517 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000590-0,169 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000610-0,981 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000612-3,032 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000625-1,943 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000645-0,246 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000658-1,427 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000661-1,410 дка, V категория-храсти,  

имот №000673-4,869 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  

имот №000674-3,822 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000680-1,145 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000700-1,221 дка, VІІІ категория-пасище,мера ,м.”Вятърницата”  

имот №000701-2,662 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Вятърницата”  

имот №000711-5,037 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000714-0,531 дка, V категория-храсти,  

имот №000715-2,456 дка, V категория-храсти,  

имот №000723-3,242 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000726-1,299 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000729-0,249 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000736-1,216 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000741-0,752 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000743-0,904 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000745-2,226 дка, VІІ категория-храсти, 

имот №000746-2,713 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000755-2,955 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000757-3,097 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №000758-0,362 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000760-2,178 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №000761-3,644 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000762-1,445 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000950-2,815 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Балдере”  

имот №000951-5,752 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Балдере”  

имот №000952-6,067 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Балдере”  

имот №000953-9,510 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Балдере”  

имот №000990-59,396 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Балдере”  

имот №001125-0,069 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №003007-5,479 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №006003-5,371 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Двата дряна”  

имот №012017-2,483 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Гьолчето”  

имот №013010-10,043 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Китката”  

имот №027033-3,922 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Балдере”  

имот №030048-0,554 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №035059-0,920 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №035067-0,888 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №035073-48,257 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  

имот №041019-24,961 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

42. 
имот №040009-9,536 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 

Землище с.Вълчаново:  

имот №000002-1,296 дка, V категория-храсти, м.”Голия баир”  

имот №000006-8,524 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Голия баир”  

имот №000019-2,149 дка -храсти, м.”Ковънлъка”  

имот №000021-9,327 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Голия баир”  

имот №000024-3,992 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Кабите”  

имот №000028-4,122 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Кабите”  

имот №000032-4,384 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Саището”  

имот №000052-26,107 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Басмарев кладенец”  

имот №000054-75,959 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Гирин кайряк”  

имот №000056-14,190 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Голия баир”  

имот №000067-47,523 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Бурделови ниви”  

имот №000071-57,076 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавалдживица”  

имот №000077-122,972 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Церево кладенче”  

имот №000093-2,451 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Алигьоза”  

имот №000096-12,418 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Алигьоза”  

имот №000106-6,479 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Церово кладенче”  

имот №000116-9,624 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Голия баир”  

имот №000121-0,758 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №000127-2,828 дка, ІХ категория-храсти, м.”Кичев кладенец”  

имот №000130-5,826 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кичев кладенец”  

имот №000133-4,096 дка, ІХ категория- храсти, м.”Кичев кладенец”  

имот №000135-1,094 дка, ІХ категория-храсти, м.”Керкеняка”  

имот №000149-2,578 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Кичев кладенец”  

имот №000166-7,995 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила”  

имот №000168-0,374 дка, ІХ категория-храсти, м.”Голямата могила”  

имот №000170-5,102 дка, V категория-храсти, м.”Голямата могила”  

имот №000173-2,377 дка, V категория-храсти, м.”Франгова кория”   

имот №000175-1,784 дка, V категория-храсти, м.”Франгова кория”  

имот №000178-19,789 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Франгова кория”  

имот №000180-72,815 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Алигьоза”  

имот №000183-1,618 дка, V категория-храсти, м.”Голия баир”  

имот №000196-13,907 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Парцелите”  

имот №000197-29,036 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Керкеняка”  

имот №000219-6,983 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила”  

имот №000225-18,143 дка, V категория-пасище,мера, м.”Каваците”  

имот №000229-6,378 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Каваците”  

имот №000230-4,117 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Ковънлъка”  

имот №000231-0,897 дка, V категория-храсти, м.”Голия баир” 

имот №000238-10,238 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Парцелите”  

имот №000251-1,925 дка, V категория-храсти, м.”Голия баир”  

имот №000255-0,334 дка, V категория-храсти, м.”Шавов азмак”  

имот №000259-1,746 дка, V категория-храсти, м.”Кабите”  

имот №000262-1,005 дка, V категория-храсти, м.”Шавов азмак”  

имот №000286-3,754 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Чучурката”  

имот №000292-2,522 дка, V категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №000296-5,228 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Бурделови ниви”  

имот №000297-56,327 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавалдживица”  

имот №000306-2,763 дка, V категория-пасище с храсти, м.”До село”  

имот №000308-11,436 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  

имот №000312-4,103 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Двете реки”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

43. 
имот №000316-1,274 дка, V категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №000325-11,794 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Саището”  

имот №000329-3,280 дка, V категория-пасище с храсти, м.”До село”  

имот №000337-4,856 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Соления дол”  

имот №000349-1,202 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Басмарев кладенец”  

имот №000350-8,313 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Ковачки дол”  

имот №000354-14,616 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Ковачки дол”  

имот №000356-35,290 дка, V категория-пасище,мера, м.”Ковачки дол”  

имот №000358-5,966 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №000369-6,375 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Ковачки дол”  

имот №000381-0,411 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000384-8,258 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  

имот №000399-1,485 дка, V категория-пасище,мера, м.”Соления дол”  

имот №000400-10,389 дка, ІІІ категория-пасище с храсти, м.”Станчов бозалък”  

имот №000417-36,667 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дълбокия дол”  

имот №000422-6,340 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дълбокия дол”  

имот №000448-4,830 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Стоянкин дол”  

имот №000450-4,162 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  

имот №000453-7,977 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  

имот №000456-2,123 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  

имот №000460-2,307 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №000463-12,552 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Каука”  

имот №000468-6,943 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Алигьоза”  

имот №000485-1,696 дка, V категория-пасище ,мера, м.”До село”  

имот №000491-3,850 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Стария сливовски път”  

имот №000492-4,706 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Стария сливовски път”  

имот №000502-3,832 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Еленова нива”  

имот №000506-10,562 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Ковачки дол”  

имот №000515-0,562 дка, ІІІ категория-ливада, м.”Станчов бозалък”  

имот №000518-14,805 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Станчов бозалък”  

имот №000526-22,791 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №000531-2,980 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Зад лозята”  

имот №000533-28,211 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Вандалов гьол”  

имот №000534-6,527 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Вандалов гьол”  

имот №000535-6,797 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  

имот №000550-3,872 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №000552-86,101 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Къпината”  

имот №000555-5,169 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Герена”  

имот №000560-6,025 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Двете реки”  

имот №000563-4,752 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  

имот №000573-4,005 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”До село”  

имот №000574-6,142 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  

имот №000577-7,701 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  

имот №000579-5,352 дка, V категория-пасище с храсти, м.’Киров кладенец”  

имот №000581-53,025 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  

имот №000584-69,229 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №000587-9,894 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №000602-2,379 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Басмарев кладенец”  

имот №000604-1,438 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кичев кладенец”  

имот №000607-0,825 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”До село”  

имот №000608-2,664 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Бурделови ниви”  

имот №000610-6,406 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Церово кладенче”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

44. 
имот №000614-4,808 дка, ІІІ категория-пасище ,мера, м.”Двете реки”  

имот №000633-0,544 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Басмарев кладенец”  

имот №000639-0,519 дка, VІІ категория-пасище ,мера, м.”До село”  

имот №000641-6,352 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Граден кладенец”  

имот №000642-46,632 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Манастирчето”  

имот №000650-2,289 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Франгов орман”  

имот №000651-9,711 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Франгов орман”  

имот №000655-4,538 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Франгов орман”  

имот №000656-53,279 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Франгов орман”  

имот №000662-9,749 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Къпината”  

имот №000664-31,947 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Чучурката”  

имот №000668-2,632 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Франгов орман”  

имот №000680-5,187 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Мочура”  

имот №000697-4,726 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Герена” 

имот №000705-9,028 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  

имот №000715-4,382 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила”  

имот №000723-62,795 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина”  

имот №000727-7,572 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина”  

имот №000731-2,654 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина”  

имот №000735-3,609 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Басмарев кладенец”  

имот №000737-3,555 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Тенджерката”  

имот №000745-23,885 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Тенджерката”  

имот №000748-4,225 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Тенджерката”  

имот №000750-4,229 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила”  

имот №000751-23,002 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила”  

имот №000780-22,912 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Двете реки”  

имот №000793-2,501 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Стария сливовски път”  

имот №000801-69,319 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Стария сливовски път”  

имот №000815-4,288 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №000818-8,674 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина”  

имот №000852-6,166 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Еленова нива” 

имот №000863-4,730 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Еленова нива”  

имот №000875-13,235 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Плоската скала”  

имот №000880-47,262 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Плоската скала”  

имот №000890-11,556 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Еленова нива”  

имот №000891-1,326 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Сливовски път/нов/”  

имот №000928-5,105 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Орловица”  

имот №000929-74,065 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Стоянкин дол”  

имот №000932-5,363 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Манастирчето”  

имот №000943-2,844 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Орловица”  

имот №000947-13,179 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Малката могила”  

имот №000948-6,552 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Дядо Георгево кладенче”  

имот №000951-50,516 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дядо Георгево кладенче”  

имот №000960-2,886 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  

имот №000962-1,359 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  

имот №000963-3,400 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  

имот №000964-2,606 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  

имот №000966-10,957 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  

имот №000968-4,095 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Манастирчето”  

имот №000971-7,796 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  

имот №000975-3,984 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  

имот №000982-2,000 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

45. 
имот №000983-1,340 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №000984-1,599 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №000985-2,919 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №000987-2,127 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №000988-8,637 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №000989-3,578 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №000990-2,420 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №000992-4,177 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №000993-4,283 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №000994-1,148 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №000996-3,818 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дядо Георгево кладенче”  

имот №000998-7,442 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Дядо Георгево кладенче”  

имот №001009-16,578 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Малката могила”  

имот №001010-36,451 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Малката могила”  

имот №001026-2,994 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №001030-3,289 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  

имот №001038-1,159 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  

имот №001041-2,431 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.” Пукната скала”  

имот №001042-3,116 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пукната скала”  

имот №001045-5,0781 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №001059-3,603 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  

имот №001062-4,447 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  

имот №001067-4,040 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  

имот №001068-6,704 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  

имот №001069-6,072 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  

имот №001070-12,392 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  

имот №001071-16,359 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пукната скала”  

имот №001073-6,128 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пукната скала”  

имот №001085-2,679 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  

имот №001087-19,169 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дядо Георгево кладенче”  

имот №001089-3,045 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дядо Георгево кладенче”  

имот №001092-6,391 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  

имот №001093-2,697 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  

имот №001097-5,410 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  

имот №001107-3,011 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  

имот №001111-4,915 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  

имот №001119-13,925 дка, ІХ категория-пасище, мера, м.”Керкеняка”  

имот №001120-1,989 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  

имот №001136-0,644 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Орловица”  

имот №001138-0,477 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  

имот №001139-1,527 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  

имот №001156-1,741 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  

имот №001158-4,196 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  

имот №001161-7,712 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  

имот №001162-4,281 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  

имот №001165-4,829 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  

имот №001168-4,805 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  

имот №001169-3,912 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  

имот №001171-9,650 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  

имот №001178-1,700 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пукната скала”  

имот №001201-0,628 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №001206-0,084 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

46. 
имот №001207-0,214 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №001212-8,725 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Елова нива”  

имот №001214-42,958 дка, VІІ категория-пасище ,мера, м.”Церево кладенче”  

имот №001216-35,213 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавалдживица”  

имот №001217-14,592 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавалдживица”  

имот №001219-7,716 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №001222-1,757 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  

имот №001301-6,888 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №001302-5,220 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №001303-2,191 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”До село”  

имот №001304-9,880 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №001305-0,295 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №001306-15,615 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 

имот №001310-2,600 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 

имот №001405-5,352 дка, V категория-пасище ,мера, м.”До село”  

имот №010150-1,039 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №010162-6,295 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №010243-0,499 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №011116-3,018 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №011620-0,144 дка, V категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №011621-0,208 дка, V категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №045001-13,826 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Стоянкин дол”  

имот №180009-4,002 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Церово кладенче”  

имот №185004-24,814 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Якимова къшла”  

имот №195008-13,661 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Керкеняка”  

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

имот №360022-11,108 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  

имот №360037-12,464 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  

имот №373014-13,552 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Граден кладенец”  

имот №410011-3,278 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Пичка”  

Землище с.Гранитец:  

имот №000004-7,974 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Денишки път”  

имот №000005-12,066 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  

имот №000007-4,966 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  

имот №000008-8,560 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  

имот №000011-5,475 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  

имот №000012-6,664 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  

имот №000013-15,925 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  

имот №000016-4,535 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  

имот №000018-2,613 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  

имот №000019-32,341 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  

имот №000024-1,320 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджа баир”  

имот №000026-73,819 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджа баир”  

имот №000027-49,817 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир”  

имот №000033-6,228 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Анзова чешма”  

имот №000038-1,852 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път”  

имот №000040-2,829 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път”  

имот №000041-1,826 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път”  

имот №000042-1,687 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път”  

имот №000044-5,559 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път”  

имот №000046-3,614 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път”  

имот №000054-2,747 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

47. 
имот №000056-2,804 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

имот №000062-18,195 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир”  

имот №000063-2,431 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

имот №000064-12,986 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

имот №000068-8,571 дка, VІІІ категория-пасище ,мера, м.”Коджа баир”  

имот №000069-26,959 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджа баир”  

имот №000076-6,586 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир”  

имот №000086-9,486 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село”  

имот №000087-4,557 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

имот №000090-4,485 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

имот №000093-4,133 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

имот №000095-4,645 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

имот №000098-70,153 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

имот №000099-6,307 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село”  

имот №000102-17,923 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

имот №000104-1,480 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовски път”  

имот №000105-0,591 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовски път”  

имот №000106-1,524 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовски път”  

имот №000107-54,141 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път”  

имот №000109-29,997 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Сливовоски път”  

имот №000115-6,975 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път”  

имот №000116-42,820 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път”  

имот №000120-8,457 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000129-21,032 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир”  

имот №000131-5,510 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджа баир”  

имот №000134-14,889 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

имот №000135-6,501 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село”  

имот №000136-5,222 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село”  

имот №000137-17,492 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село”  

имот №000138-5,525 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село”  

имот №000140-2,779 дка, V категория-пасище,мера, м.”Сливовски път”  

имот №000143-3,375 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Орташки ниви”  

имот №014005-12,598 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

имот №014007-0,282 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

имот №014009-0,240 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  

Землище с.Граничар:  

имот №000008-9,523 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000009-3,912 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000012-3,473 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000022-1,784 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000024-0,569 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000042-4,906 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Дермен баир”  

имот №000045-0,304 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000046-6,985 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000049-1,165 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000058-0,306 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000065-0,147 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000073-11,047 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Дермен баир”  

имот №000076-10,577 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000078-7,521 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Дермен баир”  

имот №000080-1,109 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000139-0,716 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
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48. 
имот №000150-12,381 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бостаните”  

имот №000151-6,477 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бостаните”  

имот №000152-6,645 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бостаните”  

имот №000153-1,215 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Край село”  

Землище с.Голямо Буково:  

имот №000011-0,667 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000012-0,302 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000013-3,323 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000018-12,067 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000020-19,331 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000021-33,672 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000025-37,336 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000026-0,769 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000027-31,598 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000036-7,490 дка, V категория-пасище с храсти, 

имот №000039-10,452 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000042-0,604 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000051-19,392 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000052-1,683 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000053-1,194 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000055-3,716 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000058-1,517 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000060-1,462 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000061-7,450 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000065-1,630 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000104-8,507 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000111-4,180 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000120-11,196 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000134-6,228 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000136-6,102 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000142-0,220 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000143-1,860 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000144-0,924 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000145-0,150 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000148-1,943 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000149-1,087 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000151-0,194 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000157-0,439 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000163-11,964 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000176-2,510 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000179-0,936 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000180-0,616 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000183-2,798 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000201-1,265 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000203-0,166 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000204-0,771 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000205- 0,593 дка, ІV категория- пасище с храсти, 

имот №000207- 1,153 дка, ІV категория- пасище с храсти, 

имот №000208-3,622 дка, ІV категория-пасище с храсти,  

имот №000215-0,817 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Чикарево”  

имот №000216-0,934 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000217-0,418 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Дели Стойкова поляна”  
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49. 
имот №000218-2,363 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Дели Стойкова поляна”  

имот №000230-9,283 дка, ІХ категория-пасище ,мера,  

имот №000245-9,990 дка, ІХ категория-пасище ,мера,  

имот №000253-2,401 дка, ІХ категория-пасище ,мера,  

имот №000256-2,313 дка, ІХ категория-пасище ,мера,  

имот №000261-3,268 дка, ІХ категория-пасище ,мера,  

имот №000265-0,699 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000279-4,694 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000284-1,658 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000287-5,037 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000300-1,568 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000324-1,289 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000329-1,936 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000331-5,467 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000334-2,961 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000337-4,115 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000338-6,021 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000350-1,270 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000353-0,275 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000354-2,792 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000358-24,946 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000364-62,198 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000365-1,111 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000367-2,473 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000369-1,103 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000373-2,047 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000396-1,542 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000397-7,438 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000399-1,155 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000400-6,583 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000401-3,915 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000407-17,548 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000418-0,907 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000423-3,571 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000430-4,180 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000441-0,672 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000454-0,135 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000455- 0,435 дка, V категория- пасище с храсти, м.”Харманите” 

имот №000476- 0,722 дка, IX категория- пасище с храсти, 

имот №000481-5,789 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000482-1,922 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000486- 7,750 дка, VIII категория- пасище с храсти, 

имот №000487-3,339 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000488-2,306 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000491-1,289 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000512-1,187 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000549-5,860 дка, храсти, 

имот №000551-0,237 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Върбански дол”  

имот №000579-2,085 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000590-0,565 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000595-1,336 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000610-17,528 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
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50. 
имот №000617-4,128 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000631-0,831 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000632- 0,715 дка, IX категория- пасище с храсти, 

имот №000645-2,265 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000649-5,243 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000666-4,377 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000678- 1,677 дка, IX категория- пасище с храсти 

имот №000681-39,130 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000690- 6,254 дка, IX категория- пасище с храсти, 

имот №000696-1,592 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000698-0,602 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000703-0,935 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000719-5,473 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000720-10,917 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000722-1,794 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000725-1,447 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000746-0,716 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000747- 1,480 дка, VIII категория- пасище с храсти, 

имот №000764-0,430 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000765-0,334 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000775-1,066 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000779-1,169 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Дели Стойкова поляна”  

имот №000793-1,148 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000796-1,514 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000797-0,664 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000804-0,660 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000807-0,061 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000833-0,395 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000841-0,389 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000843-0,479 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Харманите”  

имот №000862-2,086 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000864-2,147 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000865-1,457 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000866-3,528 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000867-1,792 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000876-0,663 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000889-0,200 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000892-0,504 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000901-0,116 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Бяла река”  

имот №000909-0,091 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000910-0,264 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000916-4,739 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000917-1,403 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000990-0,762 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №001045-1,188 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №016052-4,000 дка, ІХ категория-ливада, м.”Площа”  

имот №016053-0,678 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Площа”  

имот №032023-2,044 дка, V категория-ливада, м.”Геренето”  

имот №035030-36,803 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Керна баир”  

имот №045021-2,400 дка, V категория-ливада, м.”Геренето”  

имот №052030-0,687 дка, V категория-пасище,мера, м.”Факийска река”  

имот №052036-0,816 дка, V категория-пасище,мера, м.”Факийска река”  
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51. 
имот №060038-1,000 дка, VІІІ категория-ливада, м.”Милев кладенец”  

Землище с.Горно Ябълково:  

имот №000013-1,505 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма”  

имот №000015-6,639 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма”  

имот №000022-5,400 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица”  

имот №000031-2,307 дка, V категория-пасище,мера, м.”Милушева курия”  

имот №000046-32,085 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма”  

имот №000051-58,847 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица”  

имот №000061-30,348 дка, V категория-пасище,мера, м.”Тепалков баир”  

имот №000068-16,237 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица”  

имот №000076-5,467 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория”  

имот №000088-2,191 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица”  

имот №000090-4,147 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица”  

имот №000097-58,326 дка, V категория-пасище,мера, м.”Керкин герен”  

имот №000117-245,412 дка, V категория-пасище,мера, м.”Шавова кория”  

имот №000126-1,142 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карчан баир”  

имот №000132-39,809 дка, V категория-пасище,мера, м.”Алмаджик”  

имот №000140-9,963 дка, V категория-пасище,мера, м.”Три кладенеца”  

имот №000160-24,995 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000161-2,858 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни”  

имот №000184-23,475 дка, VII категория-пасище с храсти,  

имот №000185-15,357 дка, VII категория-пасище с храсти,  

имот №000192-1,880 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000195-165,661 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карчан баир”  

имот №000239-9,422 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000252-48,979 дка, V категория-пасище,мера, м.”Каръков герен”  

имот №000253-36,592 дка, V категория-пасище,мера, м.”Тепалков баир”  

имот №000263-21,533 дка, V категория-пасище,мера, м.”Домусчийца”  

имот №000266-11,677 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карчан баир”  

имот №000277-36,962 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000281-12,314 дка, V категория-пасище,мера, м.”Попов кладенец”  

имот №000289-5,812 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000290-10,672 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000300-1,365 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000301-17,087 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №000326-15,729 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000331-49,651 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Три кладенеца”  

имот №000335-21,413 дка, V категория-пасище,мера, м.”Домусчийца”  

имот №000340-13,889 дка, V категория-пасище,мера, м.”Керкин герен”  

имот №000347-0,932 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория”  

имот №000348-0,742 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория”  

имот №000361-9,569 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000368-137,374 дка, V категория-пасище,мера, м.”Райково бърдо”  

имот №000369-9,523 дка, V категория-пасище,мера, м.”Райково бърдо”  

имот №000373-33,625 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни”  

имот №000489-12,315 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цвятковица”  

имот №000493-1,409 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория”  

имот №000495-2,489 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000507-1,900 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма”  

имот №000560-1,666 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000588-17,144 дка, V категория-пасище,мера, м.”Черковната кория”  

Землище с.Долно Ябълково:  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

52. 
имот №000022-141,220 дка, V категория-пасище,мера, м.”Паскалева нива”  

имот №000027-68,303 дка, V категория-пасище,мера, м.”Кованлъка”  

имот №000029-4,826 дка, V категория-пасище,мера, м.”Кабакова тополова”  

имот №000035-55,275 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Лещица”  

имот №000039-6,795 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лещица”  

имот №000053-10,544 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Кисова кория”  

имот №000074-12,433 дка, V категория-пасище,мера, м.”Кисова кория”  

имот №000102-19,552 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лещица”  

имот №000122-27,093 дка, V категория-пасище,мера, м.”Паскалева нива”  

имот №000123-1,309 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000139-1,003 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000153-18,004 дка, V категория-пасище,мера, м.”Паскалева нива”  

имот №000164-60,292 дка, V категория-пасище,мера, м.”Галабарица”  

имот №000176-20,404 дка, V категория-пасище,мера, м.”Брадев баир”  

имот №000181-22,622 дка, V категория-пасище,мера, м.”Тумбата”  

имот №000183-13,668 дка, V категория-пасище,мера, м.”Коначки дол”  

имот №000186-83,391 дка, V категория-пасище,мера, м.”Коначки дол”  

имот №000201-1,730 дка, V категория-пасище,мера, м.”Кисова кория”  

имот №000213-14,658 дка, V категория-пасище,мера, м.”Синия вир”  

имот №000221-20,238 дка, V категория-пасище,мера, м.”Дряново”  

имот №000234-14,057 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Кладенците”  

имот №000235-186,256 дка, V категория-пасище,мера, м.”Кабакова топола”  

имот №000270-3,683 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мочура”  

имот №000287-7,592 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Мочура”  

имот №000307-1,058 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000312-14,271 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Попов герен”  

имот №000318-17,108 дка, V категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №000333-14,972 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000339-0,444 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000461-7,289 дка, V категория-пасище,мера, м.”Влахов дол”  

имот №000465-5,344 дка, V категория-пасище,мера, м.”Влахов дол”  

имот №000471-10,186 дка, V категория-пасище,мера, м.”Влахов дол”  

имот №000473-1,872 дка, V категория-пасище,мера, м.”Влахов дол”  

имот №000512-6,631 дка, V категория-пасище,мера, м.”Местев кладенец”  

Землище с.Дебелт:  

имот №000093- 26,155 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Киряков кладенец”,  

имот №000094-28,879 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Киряков кладенец”  

имот №000117-32,211 дка, ІV категория-пасище, мера, м.”Киряков кладенец”  

имот №000129-14,680 дка, ІV категория-пасище, мера, м.”Малък муселим”  

имот №000134-8,779 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Малък муселим” 

имот №000135-44,200 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Малък муселим” 

имот №000152-13,881 дка, ІV категория-пасище с храсти ,м.”Старата бахча”  

имот №000181-14,300 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Киряков кладенец”  

имот №000191-0,274 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир”  

имот №000252-6,914 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Славова утика”  

имот №000271-3,846 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Градището”  

имот №000272-27,981 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Кривия вир”  

имот №000299-61,811 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Христикова каба”  

имот №000301-9,778 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Христикова каба”  

имот №000303-14,098 дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Христикова каба”  

имот №000305-26,541 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Христикова каба”  

имот №000311-3,138 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Недялкови каби”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

53. 
имот №000315-44,636 дка, VІІ категория, пасище с храсти, м.”Липата”; 

имот №000331- 76,132 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гайтанов парцел”,  

имот №000459-59,432 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Арпа дере”  

имот №000466-35,337 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Еркесията”  

имот №000497-3,245 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Еркесията”  

имот №000538-22,133 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Отуля”  

имот №000539-15,292 дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Отуля”  

имот №000541-10,143 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Росен баир”  

имот №000559-9,216 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров район”  

имот №000561-3,923 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров район”  

имот №000562- 9,900 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров райо 

имот №000566-27,200 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров район”  

имот №000567-3,925 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров район”  

имот №000575-8,598дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Градището”  

имот №000576-2,867 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Градището”  

имот №000578-1,147 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Градището”  

имот №000593-7,177 дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Герена”  

имот №000597-0,106 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Герена”  

имот №000598-0,175 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Пладнището”  

имот №000728-2,101 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Недялкови каби”  

имот №013001- 7,656 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир”,  

имот №013020-3,602 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир”  

имот №013031-9,129 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир”  

имот №013043-14,995 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир”  

имот №013045-3,028 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир”  

Землище с. Дюлево:  

имот №000055-4,603 дка, ІV категория-храсти, м.”Герена”  

имот №000070-3,628 дка, V категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна”  

имот №000073-26,270 дка, V категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна”  

имот №000091-1,847 дка, V категория-пасище,мера, м.”Суха река”  

имот №000102-7,351 дка, V категория-храсти, м.”Маркова могила”  

имот №000150-6,331 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Около село”  

имот №000152-412,059 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Суха река”  

имот №000169-6,238 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз дере”  

имот №000172-11,621 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Домуз дере”  

имот №000180-256,182 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 

имот №000190-9,471 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Около село”  

имот №000253-  7,951 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Курба дере”  

имот №000266-3,414 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Курба дере”  

имот №000279-1,222 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Кованлъка”  

имот №000286-41,943 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Белия бряг”  

имот №000299-  9,749 дка, V категория-храсти, м.”Хумата”  

имот №000317-1,238 дка, VІ категория-храсти, м.”Владев дол”  

имот №000332- 19,166 дка, VІ категория-храсти, м.”Човешка глава”  

имот №000334- 12,696 дка, VI категория- пасище, мера, м.”Човешка глава”, 

имот №000356-0,728 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000357-3,974 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000365-4,779 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000368-3,369 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000397-3,062 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Пожара”  

имот №000418-  13,167 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Бургаски път”  

имот №000432-1,989 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

54. 
имот №000458-0,099 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Димова чешма”  

имот №000450-6,770 дка, V категория-пасище,мера, м.”Калъчев мост”  

имот №000475-6,689 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Калъчев мост” 

имот №000481- 29,616 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Около село” 

имот №012088-17,923 дка, ІV категория-ливада, м.”Герена”  

имот №057056- 20,591 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село”,  

имот №057057- 6,468 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село”,  

имот №057058-1,251 дка, Х категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №057059-3,285 дка, Х категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №057060-1,455 дка, Х категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №057071-0,622 дка, Х категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №057072-1,963 дка, Х категория-пасище,мера, м.”До село”  

Землище с.Драчево: 

имот №000207-0,692 дка, ІX категория- пасище, мера, м.”Арпалъка” 

имот №000239-12,567 дка, ІX категория- пасище, мера, м.”Каиш баир” 

имот №000240-1,709 дка, IX категория- пасище, мера, м.”Каиш баир” 

имот №000255-2,781 дка, IV категория- пасище, мера, м.”Ченгене баир” 

имот №000320-4,425 дка, ІX категория- пасище, мера, м.”Арпалъка” ”  

имот №000563-6,519 дка, ІX категория- пасище с храсти, м.”Арпалъка” 

имот №000607-1,491 дка, ІII категория- пасище, мера, м.”Арпалъка” 

имот №000610-26,426 дка, ІX категория- пасище, мера, м.”Каиш баир”  

имот №008240-6,746 дка, VІІ категория- пасище, мера, м.”Парцелите”   

имот №023019-4,105 дка, ІІІ категория- пасище, мера, м.”Капаклията”   

имот №041012-6,734 дка, ІX категория- пасище, мера, м.”Край село”  

Землище с.Загорци:  

имот №000004-0,678 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000011-6,195 дка, ІІІ категория-храсти,  

имот №000019-1,685 дка, VІІ категория-храсти,   

имот №000029-0,772 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000032-1,710 дка, VІІ категория-храсти,  

имот №000049-2,334 дка, ІІІ категория-храсти,  

имот №000059-1,158 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000063-6,385 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  

имот №000098-9,098 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”До село”,  

имот №000102-11,757 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000110-3,646 дка, ІІІ категория-храсти,  

имот №000124-78,148 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000125-13,741 дка, VІІ категория-храсти,  

имот №000138-1,669 дка, VІІ  категория-пасище,мера,  

имот №000141-2,231 дка, VІІ  категория-пасище,мера,  

имот №00155-2,286 дка, ІІІ категория-храсти,  

имот №00160-1,620 дка, ІІІ категория-храсти,  

имот №000161-2,383 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №00164-1,743 дка, VІІ категория-храсти,  

имот №00166-11,412 дка, VІІ категория-храсти,   

имот №000168-0,970 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №00180-4,895 дка, ІІІ категория-храсти,  

имот №000184-4,387 дка, Х категория-храсти, 

имот №000199-1,090 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000203-4,530 дка, ІІІ категория-храсти,  

имот №000210-0,655 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000211-0,578 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
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имот №000217-0,918 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000218-5,928 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000220-1,102 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000221-1,745 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000224-6,173 дка, ІІІ категория-храсти,  

имот №000229-8,750 дка, ІХ категория-храсти, 

имот №000237-0,790 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000241-18,108 дка, ІІ категория-храсти,  

имот №000246-3,900 дка, V категория-храсти, 

имот №000243-3,173 дка, V категория-пасище,мера,  

имот №000250-2,512 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000251-13,741 дка, ІІІ категория-храсти, 

имот №000257-11,009 дка, ІІІ категория-храсти, 

имот №000292-1,009 дка, V категория-храсти, 

имот №000293-3,325 дка, V категория-пасище с храсти, 

имот №000299-2,607 дка, ІІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000310-8,654 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000311-3,421 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000312-2,878 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000314-7,099 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000318-2,807 дка, ІІІ категория-храсти, 

имот №000321-3,767 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000322-1,539 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000379-2,273 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Ченгене баир”  

имот №083001-184,835 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Ченгене баир”  

имот №172001-83,314 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кованлъка”  

имот №172002-73,531 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Кованлъка”  

имот №172003-40,074 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кованлъка”  

имот №172005-28,272 дка, ІХ категория-храсти, м.”Кованлъка”  

имот №191040-11,281 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”До село”,  

имот №191055-8,486 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №193017-5,710 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Долни лъки”,  

имот №193018-34,125 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Долни лъки”,  

имот №194006-1,757 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Летището”  

имот №194008-3,897 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Летището”  

Землище с.Зорница:  

имот №000002-8,817дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000003-0,678дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000005-1,383дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000006-0,673дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000007-0,186дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000008-0,371 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000009-0,254 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000010-20,807 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000012-1,591 дка, V категория-пасище,мера,  

имот №000013-5,195 дка, ІV  категория-пасище,мера, 

имот №000016-4,604 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 

имот №000019-0,866 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000020-27,741 дка, V категория-пасище,мера,  

имот №000021-8,882 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000022-0,973 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000023-0,402 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
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имот №000024-0,351 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000026-1,219 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000029-5,468 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000030-26,075 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 

имот №000032-0,186 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000034-2,072 дка, ІХ категория-храсти,  

имот №000035-0,491 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000036-10,024 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 

имот №000037-46,170 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000039-5,314 дка, V  категория-пасище,мера, 

имот №000040-23,595 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000041-15,687 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000050-0,445 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000052-34,320 дка, ІХ категория-храсти,  

имот №000054-3,048 дка, ІХ категория-храсти,  

имот №000055-19,194 дка,ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000061-6,931 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000063-52,990 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000065-21,331 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000066-4,202 дка,ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000067-3,553 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 

имот №000068-1,981 дка,ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000069-0,236 дка,ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000071-3,314 дка,ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000072-2,632 дка,ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000073-2,393 дка, V категория-пасище,мера,  

имот №000074-61,371 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000075-18,554 дка, Х  категория-пасище,мера, 

имот №000078-2,095 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000079-6,752 дка, ІV  категория-пасище,мера, 

имот №000080-6,750 дка, V  категория-пасище,мера, 

имот №000084-68,989 дка, V категория-пасище,мера, м.”Костадинова нива” 

имот №000085-2,026 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000086-27,435 дка, V категория-пасище,мера,  

имот №000102-5,894 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000103-0,456 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000105-0,592 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000108-0,952 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000110-2,691 дка,ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000111-0,103 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000112-1,042 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000113-0,859 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000114-1,684 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000115-20,095 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Честата шума”  

имот №000116-8,074 дка, V  категория-пасище,мера,  

имот №000117-3,066 дка, Х  категория-пасище,мера, 

имот №000118-4,647 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000119-0,617 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000120-2,375 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000121-8,817 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000122-8,558 дка, ІХ категория-храсти,  

имот №000123-8,806 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
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имот №000126-2,731 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000127-0,636 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000129-1,462 дка, Х категория-храсти,  

имот №000130-6,432 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Честата шума”  

имот №000131-47,528 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Честата шума” 

имот №000133-0,642 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000134-0,651 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000136-0,596 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000138-10,626 дка, Х  категория-пасище,мера, 

имот №000148-25,842 дка, V категория-пасище,мера, 

имот №000150-6,603 дка, Х категория-храсти,  

имот №000151-7,744 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000152-1,565 дка, Х категория-храсти,  

имот №000153-3,122 дка, VІІ категория-храсти, 

имот №000155-1,602 дка, V категория- храсти 

имот №000157-14,800 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000163-19,731 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000164-2,324 дка, Х категория-храсти,  

имот №000165-11,078 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 

имот №000168-8,899 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000173-2,854 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000175-3,981 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000176-5,396 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000179-2,688 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 

имот №000182-2,535 дка, VІІ категория-храсти 

имот №000183-7,291 дка, VІІ категория-пасище, мера,  

имот №000184-19,706 дка, Х категория-пасище с храсти,  

имот №000191-1,893 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000192-1,335 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000193-5,047 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000199-9,549 дка, ІІІ категория-храсти 

имот №000203-8,995 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000204-4,397 дка, ІV  категория-пасище,мера,  

имот №000214-3,619 дка, Х категория- ливада, 

имот №000217-1,820 дка, ІV  категория-пасище,мера,  

имот №000218-0,639 дка, ІV  категория-пасище,мера,  

имот №000219-2,112 дка, ІV  категория-пасище,мера,  

имот №000220-7,938 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000222-9,160 дка, ІV  категория-пасище,мера,  

имот №000229-0,412 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  

имот №000240-3,106 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000249-4,989 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000251-6,383 дка, VІІ категория-пасище, мера,  

имот №000255-2,074 дка, VІІ категория-пасище, мера,  

имот №000259-2,873 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000270-1,666 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000286-4,167 дка, VІІ категория-пасище, мера, м.”Зад хамбара” 

имот №000294-2,995 дка, Х категория-пасище ,мера,  

имот №000302-103,907 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000317-37,135 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000331-3,011 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000349-84,918 дка, V категория-пасище,мера,  
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имот №000369-6,446 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000371-3,771 дка, ІV  категория-пасище,мера, 

имот №000375-6,789 дка, ІV  категория-пасище,мера,  

имот №000379-13,642 дка, Х категория-ливада,  

имот №000381-0,250 дка, ІV категория-ливада,  

имот №000382-0,792 дка, ІV категория-ливада,  

имот №000383-38,499 дка, Х категория-ливада, 

имот №000384-0,730 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000385-1,511 дка, ІV категория-ливада,  

имот №000388-2,364 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000390-2,859 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000396-2,612 дка, ІХ категория-ливада,  

имот №000397-1,181 дка, ІХ категория-ливада,  

имот №000402-9,297 дка, V  категория-пасище,мера,  

имот №000404-19,674 дка, Х  категория-пасище,мера, 

имот №000406-5,072 дка, ІV  категория-пасище,мера,  

имот №000409-39,605 дка, ІV категория-ливада,  

имот №000412-0,959 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000417-1,427 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000423-14,164 дка, ІІІ категория-ливада,  

имот №000427-4,197 дка, ІХ категория-храсти 

имот №000428-16,158 дка, ІХ категория-храсти 

имот №000432-3,202 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 

имот №000459-3,112 дка, V  категория-пасище,мера, 

имот №000464-2,249 дка-храсти 

имот №000466-8,808 дка, ІV  категория-пасище,мера,  

имот №000468-0,926 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000469-14,235 дка, ІV  категория-пасище,мера,  

имот №000472-19,066 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000473-4,540 дка-храсти 

имот №000475-10,698 дка-храсти 

имот №000476-1,856 дка, V категория-пасище,мера,  

имот №000478-5,666 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000479-23,259 дка, V категория-пасище,мера,  

имот №000483-5,918 дка, Х категория-храсти 

имот №000486-3,732 дка, Х  категория-пасище,мера, 

имот №000492-3,928 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000495-0,236 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000507-8,116 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000512-3,757 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000529-3,563 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000530-0,989 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  

имот №000534-2,630 дка, V  категория-пасище,мера, 

имот №000536-101,626 дка, V категория-пасище,мера,  

имот №000540-1,657 дка, Х категория-пасище,мера,  

имот №000542-11,914 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000544-9,375 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000545-6,472 дка, VІІ категория-храсти 

имот №000549-0,460 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  

имот №000551-2,599 дка, VІІ категория-храсти 

имот №000559-0,692 дка, Х категория-пасище с храсти,.  

имот №000566-5,827 дка- храсти 
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имот №000573-3,067 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000586-3,682 дка, ІХ категория - храсти 

имот №000589-4,373 дка, VІІ категория-храсти, 

имот №000595-4,842 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000602-5,130 дка, ІХ категория-храсти, 

имот №000609-3,082 дка, VІІ категория- храсти 

имот №000610-4,834 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000617-10,562 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 

имот №000621-75,901 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000629-1,836 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000632-28,443 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000640-2,683 дка, VІІ категория- храсти 

имот №000642-11,139 дка, VІІ категория- храсти 

имот №000652-12,620 дка, ІХ категория - храсти 

имот №000654-6,648 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000655-2,608 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000656-1,908 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000670-46,569 дка, VІІ категория-пасище,мера,  

имот №000676-7,846 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000681-24,873 дка, ІV категория-пасище,мера,  

имот №000687-1,978 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 

имот №000688-5,264 дка, VІІ категория- храсти 

имот №000692-10,703 дка, ІХ категория-пасище,мера,  

имот №000894-31,055 дка, ІV  категория-пасище,мера,  

имот №000903-5,818 дка, Х  категория-пасище,мера, 

имот №041400-4,907 дка, ІV категория-ливада, м.”Ореха”, 

имот №078053-12,597 дка, VІІ категория-храсти,  

имот №078059-0,686 дка, VІІ категория-храсти,  

Землище с.Кирово:  

имот №000002-17,960 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000009-14,203 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000012-2,984 дка, V категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец”  

имот №000013-0,676 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Църквището”  

имот №000014-1,983 дка, V категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец”  

имот №000015-3,340 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №000017-7,846 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №000018-2,851 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №000020-14,806 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №000021-6,081 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000022-3,973 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №000023-8,344 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000024-18,410 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000029-1,851 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №000030-9,404 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000032-3,770 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №000039-1,884 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000040-14,063 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000050-5,089 дка, V категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №000051-87,490 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир”       

имот №000053-11,404 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир”,  

имот №000055-30,445 дка, V категория-пасище,мера, м.”Върбата”  

имот №000056-296,014 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

60. 
имот №000060-0,352 дка, IV  категория- използв. ливада, м.”Джостров цер”  

имот №000061-2,930 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №000063-46,100 дка, V категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  

имот №000065-13,505 дка, V категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  

имот №000069-0,949 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №000070-14,094 дка, V категория-пасище,мера, м.”Върбата”  

имот №000071-19,569 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №000072-58,322 дка, VIII категория-пасище, мера, м. «Чучура» 

имот №000073-5,530 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №000075-6,463 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №000080-13,698 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №000081-10,740 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №000082-9,259 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бички бунар”  

имот №000083-0,651 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №000086-8,404 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Църквището”  

имот №000087-5,461 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бички бунар”  

имот №000088-2,451 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №000089-58,344 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №000090-92,375 дка, VIII категория-пасище, мера, м. «Горните лозя» 

имот №000091-15,000 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”    

имот №000092-3,150 дка, V категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”    

имот №000100-145,885 дка, VIII категория-пасище, мера, м. «Старите лозя» 

имот №000102-5,104 дка, V  категория- използв. ливада, м.”Старите лозя”  

имот №000124-1,070 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000125-31,572 дка, IX категория-пасище, мера, м. «Вонтлив кладенец» 

имот №000128-30,686 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец”  

имот №000130-6,851 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория”  

имот №000132-10,505 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория”  

имот №000148-53,158 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №000157-36,696 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец”  

имот №000159-220,885 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 

имот №000162-10,744 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000164-1,326 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000165-1,149 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000166-7,988 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000168-36,707 дка, V категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  

имот №000171-3,455 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000172-6,327 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000173-2,600 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000177-65,662 дка, V категория-използв. ливада, м.”Край село”  

имот №000181-4,784 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000183-56,372 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 

имот №000217-14,115 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №000218-64,834 дка, V категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №000224-6,215 дка, V категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №000231-5,681 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №000232-4,804 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №000233-1,599 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №000235-56,598 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №000240-5,125 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №000242-6,195 дка, V категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец”  

имот №000243-29,996 дка, V категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
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имот №000244-54,400 дка, V категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №000259-8,400 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Манольов орман”  

имот №000261-3,077 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Манольов орман”  

имот №000264-103,427 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Манольов орман”  

имот №000300-41,846 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 

имот №000307-13,008 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000329-4,695 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000331-8,538 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000335-15,659 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000346-5,449 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000348-8,839 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000349-10,349 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000356-19,547 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000374-8,747 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №000379-7,798 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №000387-3,063 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000415-10,031 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №000430-6,406 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №000437-3,036 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №000440-2,867 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №000442-5,040 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №000443-4,977 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №000447-2,616 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №000458-3,505 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000468-1,121 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000470-2,695 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000477-45,949 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000488-14,453 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000493-6,648 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000495-2,377 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000497-6,444 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000512-1,983 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000514-3,915 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000518-0,196 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №000520-1,863 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Али паша”  

имот №000525-3,219 дка, VІІІ категория-ливада, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000530-9,151 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир”  

имот №000536-2,342 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000538-10,830 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000543-7,613 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000545-10,626 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000547-29,089 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000548-2,018 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000549-11,110 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000554-6,106 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000565-12,305 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №000574-9,648 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000575-2,900 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000583-6,738 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000584-40,760 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000586-6,148 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000588-8,074 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
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имот №000592-23,515 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000593-153,480 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000595-147,810 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000616-10,370 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000621-70,815 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000624-3,694 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000627-171,742 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000629-3,998 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000639-0,831 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000646-1,645 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Тасмата”  

имот №000662-6,224 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Талашман тарла”  

имот №000673-143,350 дка, VII категория-пасище, мера, м. «Талашман тарла» 

имот №000680-2,595 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №000682-14,785 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000690-2,304 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000691-3,852 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000693-2,011 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000694-1,071 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000701-0,841 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”В село”  

имот №000702-2,086 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”В село”  

имот №000704-0,497 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”В село”  

имот №000709-11,127497 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”В село”  

имот №000714-23,229 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”В село”  

имот №000731-13,226 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Макови поляни”  

имот №000735-2,909 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000738-0,821 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000739-10,386 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000771-3,761 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000791-4,947 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000793-46,211 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000799-20,534 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000802-5,718 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000822-18,150 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000901-53,082 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000906-3,714 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000907-38,662 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000910-0,655 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000911-6,064 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000912-3,481 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000915-30,705 дка, V категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №000917-63,434 дка, V категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №001008-3,945 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  

имот №001021-21,569 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  

имот №001035-1,707 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  

имот №001045-10,738 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  

имот №001100-0,912 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  

имот №001114-8,463 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  

имот №001116-3,408 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  

имот №001117-2,802 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  

имот №002008-6,148 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шарапьол”  

имот №002013-18,220 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шарапьол”  

имот №002113-2,285 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шарапьол”  
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63. 
имот №003029-1,796 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №003030-2,986 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №003045-3,419 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №003050-2,998 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №003051-2,014 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №003098-1,056 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №004004-2,999 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №004008-1,709 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №004011-2,945 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №004035-3,481 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №004052-2,996 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №004109-8,482 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005001-3,710 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005006-2,003 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005007-2,992 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005014-3,008 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005015-2,959 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005019-2,992 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005033-3,008 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005037-3,000 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005040-4,646 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005042-3,000 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005047-2,011 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005049-3,006 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005053-2,999 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005055-0,985 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005058-0,995 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №005080-2,602 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №006015-13,978 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  

имот №006055-2,999 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  

имот №007009-3,007 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №007013-3,007 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №007036-2,993 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №007048-3,020 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №007055-1,583 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №008003-4,816 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №008018-4,514 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №008020-10,780 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №008031-1,364 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №008051-2,200 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №008056-0,984 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №008058-4,013 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №008110-2,890 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №010011-5,310 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №010022-8,477 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №010100-9,485 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №011001-4,994 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №011004-20,335 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №011031-40,293 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №011150-8,159 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №011151-1,270 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №011156-4,023 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
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64. 
имот №011157-5,027 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №013486-0,819 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Текенджанските лозя”  

имот №014102-1,987 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №014103-4,652 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №014105-0,632 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Текенджанските лозя”  

имот №014108-2,729 дка, VІІІ категория-използв. ливада, м.”Текенджанските лозя”  

имот №014111-0,300 дка, VІІІ категория-използв. ливада, м.”Текенджанските лозя”  

имот №014113-4,356 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №014115-8,395 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №014116-0,028 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №014129-7,983 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №015013-0,838 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №015070-14,352 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №015072-2,247 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №016001-12,995 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №016101-1,519 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №016104-7,908 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №016107-5,726 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №016110-8,553 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №016480-14,694 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №017055-6,575 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №017102-10,570 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Али паша”  

имот №017104-3,371 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  

имот №019025-2,404 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”В село”  

имот №019044-8,440 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”В село”  

имот №022001-1,116 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м. „Текенджанските лозя”  

имот №023016-0,883 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №032021-1,998 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Църквището”  

имот №032024-7,689 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Църквището”  

имот №033010-10,145 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория” 

имот №033012-8,513 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория” 

имот №034010-2,565 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория”  

имот №037025-9,003 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир” 

имот №037028-23,339 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир”  

имот №037035-11,400 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир”  

имот №038001-8,008 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир” 

имот №038006-10,300 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир” 

имот №040004-1,413 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 

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

имот №041004-13,993 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №041022-8,496 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №041046-1,562 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №041069-14,167 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №042004-12,605 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №042015-2,558 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  

имот №044001-1,122 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №044009-0,347 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №047014-2,547 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №052006-15,000 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №054002-14,996 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  

имот №055005-12,098 дка, V категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  

имот №057011-0,993 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  
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65. 
имот №057026-4,077дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №059014-0,381 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №060002-13,893 дка, V категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №061009-24,365 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Горните лозя”  

имот №061050-15,975 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Горните лозя”  

имот №065004-6,120 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  

имот №065005-14,037 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  

имот №065009-23,685 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  

имот №070006-1,424 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бички бунар”  

имот №071007-21,282 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бички бунар”  

имот №084001-2,995 дка, V категория-пасище,мера, м.”Манольов орман”  

имот №084009-1,647 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Манольов орман”  

имот №084010-3,039 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Манольов орман”  

имот №085013-5,016 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавака”  

имот №085014-3,047 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавака”  

имот №085020-10,158 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кавака”  

имот №085021-1,406 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кавака”  

имот №086011-3,650 дка, VІІІ категория-използв. ливада, м. „Кавака”  

имот №088008-8,993 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кавака” 

имот №089001-37,372 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 

имот №089008-2,131 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец”  

имот №089010-4,644 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец”  

имот №089018-3,331 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 

имот №089032-19,073 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 

имот №093001-14,032 дка, V категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №096002-24,979 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №100004-19,563 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №100006-6,155 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №100012-3,810 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №102002-4,409 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №102006-7,689 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №102007-2,963 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  

имот №103011-11,142 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №104008-8,911 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №106008-1,814 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Доланско бърдо”  

имот №108023-4,460 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Осман баир”  

имот №113026-12,632 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №115004-3,699 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец”  

имот №115012-8,005 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец”  

имот №115013-2,733 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец”  

имот №123035-0,381 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №123040-0,188 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №124006-2,500 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №125402-1,079 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  

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

имот №132017-7,230 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 

имот №141002-13,805 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бички бунар”  

имот №145008-7,227 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  

имот №146005-4,084 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  

имот №154004-17,527 дка, V категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  

имот №157013-3,887 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджабукските лозя”  

Землище с.Кубадин:  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

66. 
имот №000003-4,573 дка, V категория-пасище,мера, м.”Пеева могила”  

имот№000059-23,070 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Ноков кладенец”  

имот №000078-3,872 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река”  

имот №000102-11,293 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Малъмова кория”  

имот №000113-25,160 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  

имот №000117-183,251 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  

имот №000120-16,438 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000233-13,807 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  

имот №000234-24,509 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село”,  

имот №000237-24,490 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Малъмова кория”  

имот №000238-5,869 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Малъмова кория”  

имот №000241-48,700 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село”,  

имот №000244-7,947 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  

имот №000245-2,791 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  

имот №000255-1,893 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голямата река”  

имот №000260-12,107 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голямата река”  

имот №000261-17,163 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голямата река”  

имот №000263-2,456 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голямата река”  

имот №000363-10,639 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голямата река”  

имот №000369-59,467 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голямата река”  

имот №000374-23,260 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент”,  

имот №000584-65,452 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  

имот №000585-12,632 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №001018-7,378 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Доган бунар”  

имот №001019-53,934 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Доган бунар”  

имот №001020-58,448 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Доган бунар”  

имот №002010-25,227 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Есейника”  

имот №002015-3,865 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Есейника”  

имот №003028-65,155 дка, VІІІ категория-пасище с храсти , м.”Пеева могила”  

имот №004004-14,311 дка, V категория-пасище,мера, м.”Голия баир”  

имот №004006-38,541 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голия баир”  

имот №004008-13,986 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голия баир”  

имот №007003-8,508 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №011012-19,815 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №012005-73,336 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бачова кория”  

имот №013014-0,237 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бачова кория”  

имот №013015-1,596 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозянски блок”  

имот №013027-3,933 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №014001-2,814 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №014008-12,785 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №014018-53,996 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №015027-8,514 дка, V категория-пасище,мера, м.”Пеева могила”  

имот №016005-4,677 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Долапа”  

имот №016006-9,902 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Долапа”  

имот №016022-124,431 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Долапа”  

имот №017005-1,832 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  

имот №017006-7,198 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол”  

имот №017014-10,237 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол”,  

имот №017015-7,759 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол”,  

имот №019006-73,705 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бачова кория”  

имот №019014-11,395 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бачова кория”  

имот №020004-0,785 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

67. 
имот №020006-10,481 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.’Стублицата”  

имот №021002-9,278 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Стублицата”  

имот №021003-2,918 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Стублицата”  

имот №021012-40,176 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Яки бент”  

имот №022002-7,103 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  

имот №022012-26,080 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Котев баир”  

имот №022015-3,043 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  

имот №026020-6,307 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Стражата”  

имот №026025-42,512 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Стражата”  

имот №026033-51,116 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”При село”  

имот №026035-486,114 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Яки бент”  

имот №027009-16,060 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол”  

имот №027011-128,713 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Яки бент”  

имот №028009-81,431 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лъката”  

имот №029026-9,269 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  

имот №029034-14,501 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  

имот №029038-6,628 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  

имот №029040-13,268 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  

имот №030007-5,954 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Жеков дол”  

имот №030009-7,300 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Жеков дол”  

имот №030027-0,690 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанаджик”  

имот №030032-4,155 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Жеков дол”  

имот №031003-9,080 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №031010-50,783 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №032016-29,763 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Тетри баир”  

имот №032019-3,362 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  

имот №033003-126,144 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Тетри баир”  

имот №033022-81,479 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Тетри баир”  

имот №034009-8,598 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Малъмова кория”  

имот №037009-7,338 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Долен чанаджик”  

имот №037029-17,677 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент”, 

имот №037030-10,914 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  

имот №038001-2,795 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Ламбов дол”  

имот №038006-9,774 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Ламбов дол”  

имот №038007-36,042 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.Ламбов дол  

имот №038014-1,535 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  

имот №038015-17,933 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  

имот №038016-84,514 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  

имот №038017-2,173 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  

имот №038018-9,736 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  

имот №038019-10,367 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  

имот №038021-18,831 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Манастирчето”  

имот №038022-5,993 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Манастирчето”  

имот №038023-1,507 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Манастирчето”  

имот №038024-45,728 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Манастирчето”  

имот №038025-73,617 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  

имот №038026-73,233 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Ламбов дол”  

имот №039015-0,697 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Манастирчето”  

имот №039017-4,579 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Манастирчето”  

имот №039032-5,304 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Манастирчето”  

имот №041013-150,209 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека”  

имот №041019-21,075 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

68. 
имот №041021-2,588 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  

имот №041022-74,528 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  

имот №042013-229,600 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека”  

имот №042024-44,532 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека”  

имот №042025-6,928 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека”  

имот №042026-2,767 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека”  

имот №042027-4,373 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека”  

имот №044005-46,182 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чешме баир”  

имот №044016-1,695 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Ноков кладенец”  

имот №078060-7,674 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Татар. шума”  

имот №300005-2,389 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  

Землище с.Малина:  

имот №000043-55,835 дка, ІV категория-пасище, м.”Гюлевия кайряк”  

имот №000047-47,033 дка, VІІ категория-пасище, м.”Гюлевия кайряк”  

имот №000049-6,765 дка, ІІІ категория-пасище, м.”Домускен”  

имот №000072-4,105 дка, ІІІ категория-пасище, м.”Около село”  

имот №000073-5,573 дка, ІІІ категория-пасище, м.”Домускен”  

имот №000088-6,657 дка, ІХ категория-пасище, м.”Около село”  

имот №000090-62,093 дка, ІХ категория-пасище, м.”Около село”  

имот №000097- 589,488 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайл дере”  

имот №000103- 42,808 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Каил дере”  

имот №000106- 10,925 дка, ІХ категория-пасище, м.”Каил дере”  

имот №000112- 11,073 дка, ІХ категория-пасище, м.”Каил дере”  

имот №000115- 68,022 дка, ІХ категория-пасище, м.”Каил дере”  

имот №000148-8,083 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Тузлата”  

имот №000150-12,046 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Файдаклъ дере”  

имот №018023-4,170 дка, VІІ категория-пасище, м.”Около село”  

имот №018024-2,600 дка, VІІ категория-пасище, м.”Около село”  

имот №018025-11,500 дка, ІХ категория-пасище, м.”Около село”  

имот №018027-5,733 дка, ІІІ категория-пасище, м.”Около село”  

имот №018028-9,164 дка, ІХ категория-пасище, м.”Около село”  

имот №019003-11,061 дка, ІХ категория-пасище, м.”Каил дере”  

Землище с.Момина църква: 

имот №000026-78,172 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Каратепе” 

имот №000034-6,026 дка, VІІІ  категория-пасище ,мера, м.”Каратепе” 

имот №000035-0,343 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000036-0,852 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000037-2,119 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000038-22,802 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000048-29,193 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000071-1,671 дка, VІІ  категория-пасище, мера, м.”Караганица” 

имот №000072-10,244 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Попови лъки” 

имот №000074-3,778 дка, V  категория-ливада, „Балаклия” 

имот №000075-2,310 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 

имот №000084-6,609 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 

имот №000087-3,301 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 

имот №000093-3,430 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 

имот №000095-7,705 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 

имот №000096-3,566 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Балаклия” 

имот №000131-1,474 дка, ІV  категория-пасище с храсти, м.”Попови лъки” 

имот №000132-2,830 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000137-10,935 дка, VІІІ  категория-пасищe,мера, м.”Каратепе” 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

69. 
имот №000139-32,905 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000147-37,115 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000148-3,155 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каратепе” 

имот №000151-10,936 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000154-2,330 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000155-2,330 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000156-1,630 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе”  

имот №000158-11,263 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000161-88,812 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Връшев дол” 

имот №000163-57,198 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000167-16,184 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000168-7,326 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 

имот №000170-4,606 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 

имот №000171-2,389 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чирска река” 

имот №000173-23,242 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 

имот №000182-86,978 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 

имот №000183-3,594 дка, V  категория-ливада, м.”Чирска река” 

имот №000191-4,756 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каратепе” 

имот №000192-4,741 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Илюв бозалък” 

имот №000195-10,089 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Илюв бозалък” 

имот №000196-5,195 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Илюв бозалък” 

имот №000199-5,739 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Илюв бозалък” 

имот №000202-7,580 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Връшев дол 

имот №000207-25,268 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 

имот №000212-2,729 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чирска река” 

имот №000213-1,511 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 

имот №000214-4,652 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каеджийски дол” 

имот №000215-2,853 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каеджийски дол” 

имот №000216-33,070 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 

имот №000218-7,522 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 

имот №000219-0,875 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каеджийски дол” 

имот №000220-3,387 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 

имот №000224-1,921 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Стайкова кория” 

имот №000225-24,205 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 

имот №000233-2,245 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чунджурица” 

имот №000235-8,569 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чунджурица” 

имот №000252-1,810 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Шопова кория” 

имот №000258-20,599 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Шопова кория” 

имот №000266-15,105 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чакърово кашлище” 

имот №000273-1,446 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Шопова кория” 

имот №000279-2,755 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклията” 

имот №000280-8,435 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голата бърчина” 

имот №000291-12,973 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кеморлия” 

имот №000294-1,224 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Петров орман” 

имот №000299-6,834 дка, V  категория-ливада, м.”Балаклията” 

имот №000300-2,446 дка, V  категория-пасише, мера, м.”Балаклията” 

имот №000303-12,076 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 

имот №000310-5,912 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Новите ниви” 

имот №000312-5,686 дка, V  категория-ливада, м.”Кокарджа” 

имот №000323-9,770 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кокарджа” 

имот №000325-3,757 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Динков мост” 

имот №000326-2,014 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Маневи саи” 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

70. 
имот №000332-2,776 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Манков кладенец” 

имот №000334-10,009 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чакърово кашлище” 

имот №000338-2,903 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голата бърчина” 

имот №000339-1,466 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голата бърчина” 

имот №000348-1,841 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Коджабашева кория” 

имот №000363-7,211 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Махалата” 

имот №000369-28,025 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кокарджа” 

имот №000384-2,672 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кокарджа” 

имот №000386-28,810 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голата бърчина” 

имот №000388-1,090 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Маневи саи” 

имот №000389-5,281 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голям сарлък” 

имот №000390-0,480 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Маневи саи” 

имот №000401-21,414 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец” 

имот №000414-55,837 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец” 

имот №000420-3,288 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Манков кладенец” 

имот №000428-2,066 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Стайкова кория” 

имот №000430-0,486 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чунджурица” 

имот №000431-1,276 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Стайкова кория” 

имот №000432-107,457 дка, пасище мера, V категория в м.”Стайкова кория” 

имот №000433-2,231 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Стайкова кория” 

имот №000435-8,680 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чирска река” 

имот №000436-41,453 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 

имот №000440-8,072 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 

имот №000442-2,344 дка, V  категория-пасище,мера ,м.”Върбата” 

имот №000443-30,491 дка, V  категория-пасище,мера ,м.”Връшев дол” 

имот №000445-0,272 дка, V  категория-пасище,мера ,м.”Върбата” 

имот №000446-0,619 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 

имот №000447-0,592 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 

имот №000453-0,349 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 

имот №000454-0,727 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 

имот №000455-1,309 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 

имот №000456-0,314 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 

имот №000461-1,367 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 

имот №000465-3,662 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каратепе” 

имот №000472-6,307 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Асанков дол” 

имот №000481-6,382 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Асанков дол” 

имот №000488-29,517 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Попови лъки” 

имот №000493-3,140 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Асанков дол” 

имот №000496-8,728 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Асанков дол” 

имот №000500-2,689 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Попови лъки” 

имот №000501-3,410 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Попови лъки” 

имот №000516-1,432 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 

имот №000518-0,640 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 

имот №000519-13,666 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 

имот №000519-13,666 дка, пасище мера, V категория, в м.”Малска река”; 

имот №000522-1,167 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малска река” 

имот №000527-15,044 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 

имот №000528-14,006 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малска река” 

имот №000531-9,542 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 

имот №000538-49,639 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 

имот №000539-11,080 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Радевица” 

имот №000545-4,389 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец” 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

71. 
имот №000546-30,993 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 

имот №000561-8,915 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Попови лъки” 

имот№000562-7,753 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Попови лъки” 

имот №000572-1,056 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Маргаретов дол” 

имот №000580-16,979 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куртов дол” 

имот №000584-5,352 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Керемидарницата” 

имот №000591-12,075 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Попови лъки” 

имот №000603-1,806 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Лахтев дол” 

имот №000660-1,819 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Герге бунар” 

имот №000662-5,041 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Динков мост” 

имот №000663-1,228 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кокарджа” 

имот №000666-90,000 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Герге бунар” 

имот №000668-2,129 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Правия камък” 

имот №000670-1,596 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голям сарлък” 

имот №000671-2,785 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голям сарлък” 

имот №000672-47,449 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Голям сарлък” 

имот №000678-94,282 дка, пасище с храсти, V категория в м.”Голям сарлък” 

имот №000679-7,623 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голям сарлък” 

имот №000687-38,832 дка, пасище с храсти, V категория, в м.”Голям сарлък”; 

имот №000695-3,938 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Мурвака” 

имот №000709-157,016 дка, пасище мера, VІІІ категория в м.”Голям сарлък” 

имот №000714-8,030 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голям сарлък” 

имот №000717-19,175 дка, пасище мера, VІІІ категория, м.»Голям сарлък»,  

имот №000724-2,042 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Апталовата чешма” 

имот №000733-5,364 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Азладжика” 

имот №000741-4,832 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Голям сарлък” 

имот №000743-14,449 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Голям сарлък” 

имот №000754-4,267 дка, пасище мера, V категория, в м.”Герге бунар”; 

имот №000755-3,363 дка, пасище мера, V категория, в м.”Герге бунар”; 

имот №000762-2,722 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куртов дол” 

имот №000765-4,006 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куртов дол” 

имот №000766-4,171 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Азладжика” 

имот №000768-10,996 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куртов дол” 

имот №000769-5,739 дка, V  категория-ливада, м.”Куртов дол” 

имот №000777-2,552 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 

имот №000782-9,377 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Правия камък” 

имот №000793-11,456 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 

имот №000794-1,231 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Правия камък” 

имот №000795-0,647 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Василева кория” 

имот №000799-14,508 дка, пасище мера, V категория, в м.”Василева кория”; 

имот №000820-3,729 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Врачев дол”,  

имот №000829-2,551 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Василева кория” 

имот №000844-3,694 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лиглев баир” 

имот №000847-0,646 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 

имот №000862-0,982 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Край село” 

имот №000871-1,479 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 

имот №000878-2,311 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”,  

имот №000879-0,765 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Лахтев дол” 

имот №000882-1,658 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Врачев дол”,  

имот №000894-1,461 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 

имот №000895-2,445 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Текенлъка” 

имот №000896-1,130 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Коджабашова кория” 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

72. 
имот №000900-8,780 дка, пасище мера, V категория, м.»Керемидарницата», -  

имот №000902- 0,920 дка, пасище мера, VІІІ категория, м.»Край село»,  

имот №000906-2,776 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Коджабашова кория” 

имот №000935-2,039 дка, пасище мера, VІІ категория, в м.”Лахтев дол”; 

имот №000944-0,759 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Паздерковица” 

имот №000975-4,653 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 

имот №000989-0,631 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Ходжовица” 

имот №000997-1,042 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 

имот №001011-0,203 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 

имот №001014-7,207 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Ходжовица” 

имот №001016-0,621 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Паздерковица” 

имот №001017-0,516 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Паздерковица” 

имот №001027-30,204 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Големия герен” 

имот №001041-7,919 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 

имот №001045-1,681 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Алмалийски път” 

имот №001055-131,594 дка, VIII  категория-пасище, мера, м.”Дебелата кория”  

имот №001120-0,842 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Пашов баир” 

имот №001152-18,906 дка, VIII  категория-пасище, мера, м.”Василева кория” 

имот №001157-11,147 дка, V  категория-пасище, мера, м.”Трънкина кория” 

имот №001162-1,796 дка, V категория-пасище,мера, м.”Янчев мост” 

имот №001163-29,408 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Трънкина кория” 

имот №001164-2,061 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Трънкина кория” 

имот №001174-40,010 дка, пасище мера, VІІІ категория, в м.”Пелтека”; 

имот №001182-3,943 дка, пасище мера, V категория, м.»Пелтека»,  

имот №001210-4,880 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Пелтека” 

имот №001222-4,406 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Пелтека”  

имот №001239-0,128 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Дузмовата кория” 

имот №001253-11,103 дка, V  категория-пасище, мера, м.”Пелтека” 

имот №001255-4,951 дка, V  категория-пасище, мера, м.”Бошова кория” 

имот №001277-6,894 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Звездев герен” 

имот №001283-8,797 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Звездев герен” 

имот №001285-1,488 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Звездев герен” 

имот №001293-1,055 дка, V  категория-пасище, мера, м.”Андреев дол” 

имот №001298-12,543 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Сталев кладенец” 

имот №001299-1,099 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Сталев кладенец” 

имот №001306-4,635 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 

имот №001310-3,793 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Вонлив кладенец” 

имот №001322-5,549 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Муселски път” 

имот №001328-11,207 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 

имот №001329-10,276 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 

имот №001330-2,557 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Корубски дол” 

имот №001332-3,679 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Корубски дол” 

имот №001339-22,245 дка, VIII категория- ливада, м.»Хайдушки дол» 

имот №001342-13,170 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 

имот №001345-13,161 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Хайдушки дол” 

имот №001352-4,289 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Големия герен” 

имот №001362-25,810 дка, пасище мера, VІІ категория в м.”Хайдушки дол” 

имот №001363-11,029 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Бухтев кладенец” 

имот №001366-4,100 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Бухтев кладенец” 

имот №001368-25,041 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Царака” 

имот №001384-25,448 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 

имот №001396-6,850 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Муселски път” 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

73. 
имот №001397-2,126 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Дюкметата” 

имот №001401-0,766 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Царака” 

имот №001404-12,215 дка, V  категория-пасище, мера, м.”Царака” 

имот №001407-19,174 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Царака” 

имот №001410-1,808 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 

имот №001412-14,799 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 

имот №001420-18,574 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 

имот №001428-5,612 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 

имот №001430-23,621 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 

имот №001431-7,163 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 

имот №001433-1,715 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 

имот №001434-8,653 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 

имот №001435-15,271 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 

имот №001438-6,211 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 

имот №001440-26,173 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 

имот №001443-0,618 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 

имот №001444-2,850 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Дузмовата кория” 

имот №001446-0,712 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 

имот №001449-29,640 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Андреев дол” 

имот №001450-12,706 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Андреев дол” 

имот №001451-7,783 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Андреев дол” 

имот №001454-1,061 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Андреев дол” 

имот №001466-1,467 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каишева кория” 

имот №001486-1,116 дка, пасище с храсти, VІІІ категория, м.»Пашов баир»; 

имот №001491-2,651 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 

имот №001494-8,663 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 

имот №001496-0,462 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Жабова къшла” 

имот №001504-3,907 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Чорканица” 

имот №001505-13,512 дка, пасище с храсти, VІІІ категория, в м.”Чорканица”; 

имот №001514-0,559 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Чуроклен” 

имот №001520-20,469 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малски орман” 

имот №001521-3,343 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Голям сарлък” 

имот №001530-7,501 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Пелтека” 

имот №001532-7,349 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Бошова кория” 

имот №001533-8,755 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Бошова кория” 

имот №001540-9,951 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Паздерковица” 

имот №001545-1,063 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 

имот №001546-1,898 дка, V категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 

имот №001600-2,944 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Сталев кладенец” 

имот №001606-1,838 дка, V  категория-ливада, м.”Сталев кладенец” 

имот №001609-1,201 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 

имот №001611-0,522 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 

имот №001612-3,175 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 

имот №001614-5,241 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 

имот №001618-0,506 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 

имот №001663-1,528 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Шопова кория”,  

имот №001681-1,505 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Манкова кория” 

имот №001682-1,432 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Шопова кория” 

имот №001684-5,422 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Манкова кория”,  

имот №001685-4,203 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Манкова кория”,  

имот №001695-4,482 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Корубски дол” 

имот №001700-8,232 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

74. 
имот №001704-5,294 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Хайдушки дол” 

имот №001705-2,416 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Хайдушки дол” 

имот №001715-3,078 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Дебелата кория” 

имот №001716-1,342 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Корубски дол” 

имот №001717-0,891 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Вонлив кладенец” 

имот №001721-1,596 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Асанков дол” 

имот №002070-1,783 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Малски орман” 

имот №002085-4,366 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малски орман” 

имот №002087-0,901 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малски орман” 

имот №002157-5,563 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Новите ниви” 

имот №002168-4,001 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Грекова река” 

имот №002284-0,434 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Муселски път” 

имот №002336-0,576 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Караганица” 

имот №002440-1,224 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 

имот №002584-13,524 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 

имот №002585-4,683 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 

имот №002586-7,461 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 

имот №002593-0,431 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Бошев дол” 

имот №002640-0,640 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кеморлия” 

имот №002663-1,232 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Паздерковица” 

имот №002871-9,591 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Андреев дол” 

имот №002875-13,330 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 

имот №002876-7,367 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Дузмовата кория” 

имот №002877-37,417 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Дузмовата кория” 

имот №002881-22,565 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Хайдушки дол” 

имот №012053-1,000 дка, V  категория-ливада, м.”Петров орман” 

имот №016013-2,347 дка, V  категория-ливада, м.”Чакърово кашлище” 

имот №030068-0,234 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 

имот №030099-1,837 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 

имот №030120-0,223 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 

имот №030135-0,417 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 

имот №030177-3,603 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тодорова кория” 

имот №030189-0,420 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тодорова кория” 

имот №030255-27,712 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 

имот №030256-16,315 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 

имот №030257-4,856 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 

имот №030258-1,386 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 

имот №030259-7,398 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 

имот №030260-7,531 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 

имот №030268-26,901 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 

имот №032018-1,000 дка, V  категория-ливада, м.”Чирска река” 

имот №040034-2,532 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 

имот №040029-48,422 дка, пасище мера, V категория в м.”Старите лозя” 

имот №040043-4,004 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя”,  

имот №040050-0,100 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 

имот №040064-7,008 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя”,  

имот №040069-3,756 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 

имот №040083-11,124 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 

имот №041065-3,860 дка, V  категория-ливада, м.”Мурвака”  

имот №048032-1,242 дка, V  категория-ливада, м.”Динков мост”  

имот №048036-1,529 дка, V  категория-ливада, м.”Динков мост”  

имот №050020-0,784 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

75. 
имот №050031-0,336 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 

имот №050043-14,618 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 

имот №050050-9,086 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”,  

имот №051067-0,787 дка, V  категория-ливада, м.”Манков кладенец” 

имот №060005-7,210 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 

имот №060023-0,572 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 

имот №060033-6,065 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 

имот №060063-8,692 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 

имот №095031-2,000 дка, VIII  категория-ливада, м.”Азладжика” 

имот №109018-2,599 дка, V  категория-ливада, м.”Пелтека” 

имот №115002-0,665 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лиглев баир” 

имот №138026-1,800 дка, VIII  категория-ливада, м.”Паздерковица” 

имот №161021-4,705 дка, VII  категория-ливада, м.”Бухтев кладенец” 

имот №163005-5,671 дка, VII  категория-ливада, м.”Царака” 

имот №170008-8,092 дка, V  категория-ливада, м.”Царака” 

имот №175008-3,200 дка, V категория-ливада, м.”Дюкметата” 

имот №219003-3,199 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лиглев баир” 

Землище с.Орлинци:  

имот №000001-24,447 дка, III категория-пасище,мера,  

имот №000014-3,747 дка, IX категория-пасище с храсти,  

имот №000016-1,318 дка, III категория-храсти,  

имот №000021-0,926 дка, III категория-пасище,мера,  

имот №000026-2,172 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000027-11,760 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000028-6,014 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000029-3,942 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000030-6,651 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000036-1,329 дка, III категория-пасище,мера,  

имот №000037-4,532 дка, IX категория-пасище,мера,  

имот №000038-24,568 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000040-12,360 дка, IX категория-пасище,мера,  

имот №000041-0,510 дка, IX категория-пасище,мера,  

имот №000053-4,840 дка, III категория-храсти,  

имот №000055-4,807 дка, III категория-пасище,мера,  

имот №000056-3,331 дка, III категория-пасище,мера,  

имот №000061-15,649 дка, III категория-храсти,  

имот №000063-4,607 дка, VII категория-храсти,  

имот №000066-9,502 дка, IX категория-пасище с храсти,  

имот №000067-19,952 дка, III категория-пасище,мера,  

имот №000071-1,031 дка, IX категория-пасище,мера,  

имот №000072-15,136 дка, III категория-пасище,мера,  

имот №000074-3,097 дка, III категория-пасище,мера,  

имот №000079-6,101 дка, VII категория-храсти,  

имот №000080-167,177 дка, VII категория-пасище,мера,  

имот №000081-1,140 дка, VII категория-пасище,мера,  

имот №000083-2,850 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000084-5,437 дка, III категория-пасище,мера,  

имот №000085-15,437 дка, IV категория-пасище с храсти,  

имот №000086-12,560 дка, IV категория-пасище с храсти,  

имот №000087-23,870 дка, IV категория-пасище с храсти,  

имот №000088-14,104 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000092-7,765 дка, IV категория-пасище,мера,  
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имот №000100-11,139 дка, VII категория-храсти,  

имот №000101-11,320 дка, IV категория-храсти,  

имот №000102-42,921 дка, VII категория-пасище с храсти,  

имот №000103-2,964 дка, VII категория-пасище,мера,  

имот №000104-1,368 дка, III категория-пасище,мера,  

имот №000105-2,202 дка, III категория-храсти,  

имот №000106-4,230 дка, III категория-пасище,мера,  

имот №163015-6,017 дка, IX категория-пасище,мера ,м.”До село”  

имот №163016-1,558 дка, IX категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №163017-6,014 дка, IX категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №163020-1,143 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №163027-1,450 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  

Землище с.Проход:  

имот №000006-23,801 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Ай дере”  

имот №000007-4,624 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Стари паища”  

имот №000009-11,442 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Ай дере”  

имот №000018-15,154 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Стари паища”  

имот №000025-38,866 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Нови паища”  

имот №000031-2,731 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Нови паища”  

имот №000033-1,613 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Стари паища”  

имот №000040-7,279 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Ай дере”  

имот №000050-43,874 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Ай дере”  

имот №000052-107,030 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Ай дере”  

имот №000053-2,140 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре”  

имот №000058-17,258 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Ай дере”  

имот №000060-6,334 дка, IV категория- пасище с храсти, м.”Ай дере”, 

имот №000066-78,916 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре”  

имот №000068-15,309 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре”  

имот №000071-104,014 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Къшлището”  

имот №000078-2,184 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре”  

имот №000083-11,919 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Къшлището”  

имот №000085-11,281 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Къшлището”  

имот №000092-28,272 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Смочата дупка”  

имот №000093-80,248 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Бозалъците”  

имот №000098-1,028 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  

имот №000102-12,071 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  

имот №000111-5,483 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Бозалъците”  

имот №000113-2,539 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  

Имот №000120-6,403 дка, VII категория- пасище с храсти, м.”Джелнаре”, 

имот №000121-78,534 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре”  

имот №000134-60,119 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Севри колиба”  

имот №000144-9,086 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  

имот №000149-7,209 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  

имот №000153-23,581 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  

имот №000155-4,501 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  

имот №000171-1,531 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Кереча”  

имот №000188-2,247 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Китката”  

имот №000194-3,737 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Зънкая”  

имот №000195-12,644 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Зънкая”  

имот №000199-18,417 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Около село”  

имот №000201-43,853 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Около село”  

имот №000203-34,990 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Около село”  
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имот №000205-25,376 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Около село”  

имот №000207-12,876 дка, IX категория- пасище с храсти, м.”Байряка”, 

имот №000208-3,138 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Байряка”  

имот №000214-22,058 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Байряка”  

имот №000215-35,536 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Байряка”  

имот №000216-6,296 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Байряка”  

имот №000220-28,992 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Червени ниви”  

имот №000221-3,988 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Червени ниви”  

имот №000227-6,372 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Мишовото келеме”  

имот №000229-6,185 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Мишовото келеме”  

имот №000230-20,652 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Мишовото келеме”  

имот №000237-1,497 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  

имот №000240-39,141 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Червени ниви”  

имот №000247-1,300 дка, III категория-пасище,мера, м.”Долни лъки”  

Землище с.Пънчево:  

имот №000003-1,032 дка, VI категория-храсти, м.”Киселицата”  

имот №000048-1,392 дка, VI категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №000053-3,320 дка,  VII категория-пасище,мера, м.”Калдаръма”,  

имот №000055-4,566 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Цзигов баир” 

имот №000057-0,669 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Киселицата” 

имот №000059-12,717 дка, VI категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №000089-8,307 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Мая баир”  

имот №000096-12,961 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Калдаръма” 

имот №000107-2,012 дка, VI категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №000111-3,948 дка, VI категория-храсти, м.”Корубчето”  

имот №000140-1,027 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Говедарника”,  

имот №000142-3,557 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Дзигов баир”,  

имот №000169-5,378 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Кичи къшла”,  

имот №000197-3,867 дка,  VII категория-пасище, мера, м.”Кичи къшла”,  

имот №000211-2,207 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Кичи къшла” 

имот №000219-7,777 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Калдаръма” 

имот №000221-1,375 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Доранка” 

имот №000225-11,806 дка, VII категория- храсти, м.”Доранка”  

имот №000227-8,691 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Доранка” 

имот №000228-5,776 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Ендека” 

имот №000237-2,982 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Калдаръма” 

имот №000251-6,302 дка, V категория- храсти, м.”Дерменолу”  

имот №000255-2,059 дка, VII категория- храсти, м.”Биюк гюбре”  

имот №000270-1,472 дка, VII категория- храсти, м.”Турски гробища”  

имот №000273-3,733 дка, X категория- храсти, м.”Турски гробища”  

имот №000280-13,917 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Царева кория” 

имот №000289-4,050 дка, VII категория- храсти, м.”До село”  

имот №000298-25,406 дка, VII категория- храсти, м.”Биюк гюбре”  

имот №000302-53,987 дка, пасище с храсти, ІХ категория, в м.”Плячката”; 

имот №000310-2,661 дка, VII категория- храсти, м.”Дерменолу”  

имот №000315-0,628 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Мушмулата” 

имот №000319-1,379 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Мушмулата” 

имот №000344-5,031 дка,  VII категория-пасище, мера, м.”Медаре”,  

имот №000368-2,393 дка,  X категория-пасище, мера, м.”Плячката”,  

имот №000385-1,829 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Герена” 

имот №000400-3,754 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Бортленика” 

имот №000402-18,571 дка, пасище мера, ІХ категория, в м.”Плячката”; 
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имот №000406-1,404 дка,  IX категория-пасище, мера, м.”Плячката”,  

имот №000407-29,387 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Плячката”,  

имот №000412-7,451 дка, пасище с храсти, ІХ категория, в м.”Плячката”; 

имот №000422-34,980 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Туйгаре” 

имот №000545-16,078 дка, X категория-пасище, мера, м.”Елезе”,  

имот №000549-3,329 дка, X категория- храсти, м.”Кюсеюрт”  

имот №000551-4,777 дка, X категория-пасище, мера, м.”Лозята”,  

Имот №000563–3,478 дка, Х категория- ливада, м.”До село” ,  

имот №000577-2,355 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Турски гробища”  

Имот №000579–2,498 дка, VІІ категория- ливада, м.”До село” ,  

имот №000595-3,344 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Доранка”  

имот №000597-7,413 дка, V категория-пасище, м.”Доранка”  

имот №000602-20,054 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Ендека” 

имот №000610-18,008 дка, X  категория-пасище,мера, м.”До лозята” 

имот №000629-163,644 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Елезе” 

имот №000646-9,358 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Кокарджата” 

имот №000647-10,417 дка, X  категория-пасище, м.”Туйгаре” 

имот №000648-58,181 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Арпалъка” 

имот №000665-12,851 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Кокарджата”  

имот №000713-1,166 дка,  IX категория-пасище, мера, м.”Солаков баир”,  

имот №000714-5,020 дка,  IX категория-пасище, мера, м.”Солаков баир”,  

имот №000721-5,720 дка, VI категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №060025-22,820 дка, VI  категория-пасище, м.”Бакалова кашла” 

имот №110015-4,550 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Абраша” 

имот №110043-5,913 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Туйгаре” 

имот №115004-26,476 дка, VI  категория-пасище, мера, м.”Туйгаре  

имот №140009-10,132 дка, X категория-пасище,мера, м.”Арпалъка” 

имот №150017-5,911 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Царева кория” 

имот №150018-4,000 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Царева кория” 

имот №230025-6,998 дка, X  категория-пасище, м.”Чиликов кладенец” 

имот №250043-6,802 дка,  IX  категория-пасище,мера, м.”Кичи къшла”, 

имот №260011-1,805 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Плячката” 

имот №300004-12,183 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Богдановата кашла” 

имот №310007-107,770 дка, X  категория-пасище,мера, м.”До кошарите” 

 

Землище с.Росеново:  

имот №000058-2,376 дка,III  категория-пасище,мера, 

имот №000073-9,888 дка, IV  категория-пасище,мера, 

имот №000117-10,037 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000127-1,617 дка, IV  категория-пасище,мера, 

имот №000139-4,357 дка, VI категория-пасище,мера,  

имот №000173-2,943 дка, VI категория-пасище,мера,  

имот №000189-2,779 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000190-3,924 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000222-3,951 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000223-1,642 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000232-1,996 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000233-3,804 дка, VI категория-пасище,мера,  

имот №000234-1,587 дка, VI категория-пасище,мера,  

имот №000273-0,988 дка, IV  категория-пасище,мера, 

имот №000284-2,180 дка, IV категория-пасище,мера,  

имот №000313-12,881 дка,III категория-пасище, мера,  
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имот №000317-4,134 дка,III категория-пасище с храсти,  

имот №000340-2,937 дка, VI  категория-пасище,мера, 

имот №000342-1,000 дка, VI  категория-пасище,мера, 

имот №000354-13,134 дка, VI  категория-пасище с храсти, 

имот №000355-4,242 дка, VI категория-пасище с храсти,  

имот №000395-3,163 дка, VI категория-пасище,мера,  

имот №000398-1,743 дка, VI категория-пасище с храсти,  

имот №000402-32,673 дка, V  категория-пасище,мера, 

имот №000406-2,652 дка, V  категория-пасище,мера, 

имот №000417-1,065 дка, VII категория-пасище с храсти,  

имот №000445-13,286 дка, V категория-пасище с храсти,  

имот №000453-5,268 дка, III  категория-пасище,мера, 

имот №000474-78,937 дка, III  категория-пасище,мера, 

имот №000488-21,209 дка, VII категория-пасище, мера,  

имот №000489-7,939 дка, VII категория-пасище с храсти,  

имот №000494-2,995 дка, VII категория-пасище с храсти,  

имот №000495-6,708 дка, VIII категория-пасище с храсти,  

имот №000496-8,752 дка, VIII категория-пасище с храсти,  

имот №000498-9,704 дка, VII категория-пасище,мера,  

Землище с.Радойново:  

имот №000024-1,643 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Голия баир”  

имот №000037-3,962 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Драковски път”  

имот  №000043-0,715 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000049 - 5,000 дка, IX категория-пасище, мера, м. «Чинак Бунар» 

имот  №000077-6,810 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №000087-4,601 дка, V категория-пасище,мера, м.”Ялама дере”  

имот №000088-22,736 дка, V категория-пасище,мера, м.”Ялама дере”  

имот №000091-2,897 дка,III категория-пасище,мера, м.”Ташлъ дере”  

имот №000093-31,967 дка,III категория-пасище с храсти, м.”Ташлъ дере”  

имот №000096-0,332 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №000098 - 40,000  дка, IX категория-пасище, мера, м. «Чинак бунар» 

имот №000103-0,760 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №000104-3,811 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №000123-23,709 дка, V категория-пасище,мера, м.”Ялама дере”  

имот №000131-2,503 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №000133-3,178 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Голия баир”  

имот №000135-0,999 дка,III категория-пасище,мера, м.”Кабата”  

имот №000137-11,585 дка,III категория-пасище,мера, м.”Кабата”  

имот №000146-22,272 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Кочините”  

имот №000147-5,561 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Чинак бунар”  

имот №000165-11,729 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Жельова могила”  

имот №000166-1,812 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Гробищата”  

имот №000167-1,708 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Гробищата”  

имот №000168-2,79729 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Жельова могила”  

имот №000182-2,172 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №000184-0,846 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №000186-2,186 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №000188-2,940 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Кочините”  

имот №000200 - 10,000 дка, VII  категория-пасище, мера, м. «Драковски път» 

имот №004002 - 20,000  дка, IX  категория-пасище, мера, м. «Юрта»  

имот №004020-4,967 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Макшево кладенче”  

имот №006019-4,570 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Голия баир”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

80. 
имот №021007 - 2,000  дка, III  категория-пасище, мера, м. «Ташлъ дере» 

имот №024003 - 4,000  дка, VII  категория-пасище, мера, м. «В село» 

имот №027014-0,144 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Бургаски път”  

имот №055003-7,998 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Ал.път”  

имот №058003-1,975 дка, VII категория-пасище, мера, м.”Лозята”  

имот №058009-1,650 дка, VII категория-пасище, мера, м.”Лозята”  

имот №058012-0,919 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №059009-1,420 дка, VII категория-пасище, мера, м.”Лозята”  

имот №059019-4,112 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №060002-1,938 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №061020-1,801 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Драковски път”  

имот №070001-16,118 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №070005-9,828 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №072007-4,638 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Драковски път”  

имот №073001-2,405 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Драковски път”  

имот №075019-9,945 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Драковски път”  

имот №076001-3,609 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Драковски път”  

имот №082006-7,377 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Голия баир”  

имот №083002-1,349 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №050001-114,432 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Кочините”  

имот №065002 - 5,000  дка, V  категория-пасище, мера, м. «Старите лозя» 

имот №077001 - 29,000  дка, VII  категория-пасище, мера, м. «В село» 

имот №078001 - 5,000  дка, VII  категория-пасище, мера, м. «В село» 

имот №078002 - 7,000  дка, VII  категория-пасище, мера, м. «В село» 

Землище с.Сливово:  

имот №000005-50,597 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Кабите”  

имот №000010-46,104 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Стоянкин дол”  

имот №000012-14,180 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Стоянкин дол”  

имот №000013-3,057 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Дойкемето”  

имот №000017-83,259 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Дойкемето”  

имот №000019-39,200 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Дойкемето”  

имот №000020-89,667 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Долния юрт”  

имот №000027-100,015 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Шалгавица”  

имот №000028-24,124 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Мирена кория”  

имот №000032-7,658 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Кабите”  

имот №000037-7,053 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Джанова бахча”  

имот №000042-2,484 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Керемидарника”  

имот №000047-13,230 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №000048-6,321 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №000056-14,290 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Дойкемето”  

имот №000062-7,173 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Геренски дол”  

имот №000063-2,916 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №000064-2,956 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Керемидарника”  

имот №000065-3,911 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Керемидарника”  

имот №000066-1,821 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Керемидарника”  

имот №000067-75,047 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Керемидарника”  

имот №000082-36,934 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Азмака”  

имот №000100-13,540 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Кръстева река”  

имот №000108-1,787 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Бялата пръс”  

имот №000123-10,833 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Факийски път”  

имот №000134-35,068 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Четишеница”  

имот №000146-11,139 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Новата вода”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

81. 
имот №000148-29,388 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Новата вода”  

имот №000170-23,322 дка, VIII категория-пасище, мера, м.”Четишеница”  

имот №000173-48,597 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Четишеница”  

имот №000180-5,651 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Около село”  

имот №000182-12,721 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Около село”  

имот №000183-45,694 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №000185-6,603 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000188-26,874 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Алатлийски път”  

имот №000190-10,820 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Алатлийски път”  

имот №000192-23,692 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Гюрова круша”  

имот №000193-7,873 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Гюрова круша”  

имот №000197-16,750 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000205-6,286 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Алатлийски път”  

имот №000207-7,844 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Вълнов баир”  

имот №000212-13,418 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Гюрова Круша”  

имот №000218-18,443 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Табакови ниви-ДГФ”  

имот №000222-14,900 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Гюрова Круша”  

имот №000230-4,906 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Тумбата”  

имот №000236-5,268 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Тумбата”  

имот №000237-27,624 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Андонов азмак”  

имот №000240-14,916 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Андонов азмак”  

имот№000243-27,624 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Андонов азмак”  

имот №000262-5,037 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Новата вода”  

имот №000267-0,472 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000274-16,649 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Новата вода”  

имот №043019-7,524 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Колоница-ДГФ”  

имот №045014-0,880 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №045015-0,931 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”До село”  

Землище с.Синьо Камене:   

имот №000015- 11,767 дка, IX категория- пасище, мера, м.”Тумбелдека” 

имот №000018- 22,085 дка, IX категория- пасище, мера, м.”Тумбелдека” 

имот №000019- 35,452 дка, VIII категория- пасище, мера, м.”Тумбелдека” 

имот №000021- 10,744 дка, VII категория- пасище, мера, м.”Кавак Орман” 

имот №000022- 13,848 дка, VII категория- пасище, мера, м.”Тумбелдека” 

имот №000023-6,688 дка, IX категория-храсти, м.”Тумбелдека” 

имот №000028-8,674 дка, храсти, м.”Тумбелдека” 

имот №000031- 3,890 дка, VIII категория- пасище, мера, м.”Кавак Орман” 

имот №000032-45,124 дка, храсти, м.”Тумбелдека” 

имот №000033-25,579 дка, храсти, м.”Тумбелдека” 

имот №000035- 16,653 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Хаджи чаир” 

имот №000043-96,411 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Ханъм кашла”  

имот №000044-15,543 дка, храсти, м.”Ханъм кашла” 

имот №000065-2,154 дка, храсти, м.”Кавак орман”  

имот №000067- 1,616 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Кавак орман” 

имот №000069- 25,615 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Кавак орман” 

имот №000076-12,416 дка, , IX категория-храсти, м.”Кавак орман”  

имот №000080-54,692 дка, храсти, м.”Костадин гьол”  

имот №000083-23,000 дка, храсти, м.”Костадин гьол”  

имот №000086- 0,362 дка, VIII категория- пасище, мера, м.”Кавак Орман” 

имот №000099- 0,883 дка, IV категория- пасище, мера, м.”До село” 

имот №000103-0,019 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Поляната”  

имот №000108- 0,494 дка, VIII категория- пасище, мера, м.”Терзиман кория” 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

82. 
имот №000109- 4,553 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 

имот №000114-10,238 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория”  

имот №000120-18,886 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  

имот №000123-24,355 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  

имот №000128-15,940 дка, храсти, м.”Терзиман кория”  

имот №000131- 41,079 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 

имот №000132- 7,590 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 

имот №000134- 19,039 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 

имот №000137- 26,575 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 

имот №000139- 7,446 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 

имот №000140- 13,994 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 

имот №000141- 13,441 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 

имот №000142-28,212 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  

имот №000147-8,498 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  

имот №000149-255,599 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  

имот №000150-39,213 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 

имот №000153-5,059 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория”  

имот №000161-2,109 дка, храсти, м.”Терзиман кория”  

имот №000163- 6,508 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар” 

имот №000164- 6,993 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар” 

имот №000165- 17,104 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар” 

имот №000167-10,337 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  

имот №000169-4,931 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  

имот №000172-4,804 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар”  

имот №000173-10,169 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория”  

имот №000175- 10,537 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 

имот №000177-31,184 дка, храсти, м.”Терзиман кория”  

имот №000192-1,956 дка, VIII категория- храсти, м.”Терзиман кория”  

Землище с.Суходол:  

имот №010013-9,433 дка, III категория-пасище,мера, м.”Еркесията”  

имот №012009-18,471 дка, III категория-пасище,мера, м.”Аптала”  

имот №020018-2,860 дка, III категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №020019-5,782 дка, III категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №025007-0,737 дка, III категория-пасище,мера, м.”Черкезки път”  

имот №026012-72,215 дка, III категория-пасище,мера, м.”Черкезки път”  

имот №029007-5,142 дка, III категория-пасище,мера, м.”Карабата”  

имот №029008-0,652 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Карабата”  

имот №029009-7,952 дка, III категория-пасище,мера, м.”Карабата”  

имот №029010-0,815 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Карабата”  

имот №030002-19,467 дка, III категория-пасище,мера, м.”Карабата”  

имот №032002-5,829 дка, III категория-пасище,мера, м.”Карабата”  

имот №033005-2,113 дка, III категория-пасище,мера, м.”Карабата”  

имот №044011-1,691 дка, III категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №045002-4,258 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  

имот №050005-3,771 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  

имот №052004-30,371 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  

имот №053002-1,386 дка, III категория-пасище,мера, м.”Орхановски път”  

имот №054012-18,867 дка, III категория-пасище,мера, м.”Орхановски път”  

имот №057007-1,505 дка, III категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №059014-1,559 дка, III категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №060007-4,741 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №061001-3,481 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

83. 
имот №062001-6,717 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №071009-5,017 дка, III категория-пасище,мера, м.”Саджалан”  

имот №072003-13,289 дка, III категория-пасище,мера, м.”Саджалан”  

имот №072004-2,292 дка, III категория-пасище,мера, м.”Саджалан”  

имот №074003-104,178 дка, V категория-пасище,мера, м.”Саджалан”  

имот №075005-51,302 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Суха река”  

имот №077014-34,416 дка, II категория-пасище,мера, м.”Суха река”  

имот №082008-10,873 дка, III категория-пасище,мера, м.”Суха река”  

имот №092003-1,013 дка, III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №093008-34,866 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №094003-7,810 дка, IV категория-храсти, м.”Златеви дерета”  

имот №094007-2,273 дка, IV категория-храсти, м.”Златеви дерета”  

имот №095011-1,413 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Златеви дерета”  

имот №097004-60,444 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”До село”  

имот №099001-26,718 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №102002-5,865 дка, III категория-пасище,мера, м.”Попова чешма”  

имот №103004-114,561 дка, IX категория-храсти, м.”Енчева могила”  

имот №113015-133,922 дка, IX категория-храсти, м.”Енчева могила”  

имот №113016-82,307 дка, IX категория-храсти, м.”Енчева могила”  

имот №115010-8,733 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Стублицата”  

имот №127008-3,587 дка, III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №131003-8,133 дка, II категория-изостав. ливада, м.”Селска река 

имот №131007-7,420 дка, II категория-пасище с храсти, м.”Селска река”  

имот №131008-12,755 дка, II категория-пасище с храсти, м.”Селска река”  

имот №131009-15,039 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №131011-5,681 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №131012-4,500 дка, II категория-храсти, м.”Селска река”  

имот №132016-1,299 дка, V категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №139002-13,357 дка, II категория-пасище,мера, м.”Суха река”  

имот №140016-3,749 дка, III категория-пасище,мера, м.”Суха река”  

имот №145003-10,307 дка, II категория-пасище,мера, м.”Суха река”  

имот №146009-7,114 дка, II категория-пасище,мера, м.”Джендема”  

имот №146010-1,328 дка, II категория-пасище,мера, м.”Джендема”  

имот №146011-1,271 дка, II категория-пасище,мера, м.”Джендема”  

имот №147002-12,791 дка, V категория-храсти, м.”Джендема”  

имот №147003-33,127 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Джендема”  

имот №153005-0,718 дка, II категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №153006-0,438 дка, II категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №153007-6,917 дка, II категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №153008-3,486 дка, II категория-храсти, м.”Селска река 

имот №154004-4,693 дка, II категория-пасище с храсти, м.”Селска река”  

имот №156006-7,904 дка, V категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №157011-17,822 дка, V категория-пасище,мера, м.”Селска река”  

имот №162005-3,755 дка, V категория-пасище,мера, м.”Чешме дере”  

имот №163004-9,525 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Чешме дере”  

имот №163005-22,320 дка, V категория-пасище,мера, м.”Чешме дере”  

имот №163006-2,359 дка, V категория-пасище,мера, м.”Чешме дере”  

имот №166004-6,231 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Дачев карасолук”  

имот №168003-14,835 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Дачев карасолук”  

имот №173002-10,748 дка, V категория-пасище,мера, м.”Джендема”  

имот №173003-18,204 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Джендема”  

имот №174002-12,937 дка, III категория-пасище,мера, м.”Суха река”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

84. 
имот №176003-13,908 дка, III категория-пасище,мера, м.”Суха река”  

имот №178004-2,549 дка, V категория-пасище,мера, м.”Маркова могила”  

имот №186013-16,396 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кюмерджика”  

имот №188002-4,701 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Кюмерджика”  

имот №189003-11,047 дка, II категория-храсти, м.”Стоев карасолук”  

имот №192002-3,622 дка, II категория-пасище,мера, м.”Кюмерджика”  

имот №192003-8,465 дка, II категория-пасище с храсти, м.”Кюмерджика”  

имот №193004-3,743 дка, VI категория-храсти, м.”Кюмерджика”  

имот №197006-31,133 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Маркова могила”  

имот №201003-7,180 дка, V категория-пасище,мера, м.”Маркова могила”  

имот №208005-1,761 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  

Землище с.Светлина:  

имот №000017-2,186 дка, V категория-пасище,мера, м.”Габъра”  

имот №000020-4,434 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Делииваново кладенче”  

имот №000022-4,318 дка, III категория-пасище,мера, м.”Першава”  

имот №000033-0,947 дка, V категория-пасище,мера, м.”Домуздере”  

имот №000034-5,012 дка, III категория-пасище,мера, м.”Домуздере”  

имот №000035-4,308 дка, III категория-пасище,мера, м.”Чешме дере”  

имот №000037-3,578 дка, III категория-пасище,мера, м.”Конарката”  

имот №000038-3,043 дка, III категория-пасище,мера, м.”Домуздере”  

имот №000041-3,352 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Стоянова чешма”  

имот №000053-1,212 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк”  

имот №000058-6,119 дка, IV категория-пасищe,мера, м.”Лозята”  

имот №000064-1,616 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир”  

имот №000066-0,345 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир”  

имот №000068-3,960 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Лисичев баир”  

имот №000085-2,572 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк”  

имот №000101-5,478 дка, III  категория-пасище, мера, м.”Големия юрт”,  

имот №000133-3,789 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №000141-2,506 дка, III категория-пасище,мера, м.”Гергев мост”  

имот №000144-3,724 дка, IV  категория-пасище, мера, м.”Край село”,  

имот №000145-1,234 дка, III  категория-пасище, мера, м.”Край село”,  

имот №000171-0,036 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №000175-3,103 дка, III категория-пасище,мера, м.”Горната воденица”  

имот №000193-0,776 дка, III категория-пасище,мера, м.”Колайската река”  

имот №000208-324,360 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Попов баир”  

имот №000219-2,562 дка, V категория-пасище,мера, м.”Айдере”  

имот №000238-2,622 дка, IV категория-пасище,мера, м.”До село”  

имот №000255- 85,691 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Черкезка лъка»; 

имот №000258-1,589 дка, III категория-пасище,мера, м.”Юрта”  

имот №000259-0,084 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №000260-0,136 дка, IV категория-пасище, мера, м.”Лозята”  

имот №000263-3,967 дка, IV категория-пасище, мера, м.”Органджика”  

имот №000266-1,098 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Першава”  

имот №000280- 9,755 дка, V  категория-пасище, мера, м.”Куньова мана”,  

имот №000283- 35,191 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Гюролду»; 

имот №000287-101,550 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Кавалджика”  

имот №000288-300,151 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Кавалджика”  

имот №000293-38,3960,136 дка, IV категория-пасище, мера, м.”При село”  

имот №000294-1,110 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Попов баир”  

имот №000299-1,589 дка, III категория-пасище,мера, м.”Конарката”  

имот №000306-9,604 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Средока”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

85. 
имот №000308-21,303 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Трапа”  

имот №000310-12,254 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гората”  

имот №000314- 20,390 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Аидере»; 

имот №000315-6,628 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Айдере”  

имот №000316-7,078 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Айдере”  

имот №000323-1,113 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Долна кория”  

имот №000325-3,797 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000333-248,441 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гергев мост”  

имот №000334- 39,327 дка, ІV категория- пасище мера, м.»Лисичев баир»; 

имот №000335-0,080 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000337- 60,956 дка, ІV категория- пасище с храсти, м.»Гробищата»; 

имот №000339- 12,307 дка, ІХ категория- пасище мера, м.»Старите лозя»; 

имот №000342-0,136 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №000344-4,232 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Стопански двор”  

имот №000347- 26,152 дка, V категория- пасище с храсти, м.» Черкезка лъка»; 

имот №000348-240,599 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Гюролду”  

имот №000352-21,028 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Канаричката”  

имот №000355-1,720 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Канаричката”  

имот №000356- 19,877 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Канаричката». 

имот №000378-1,089 дка, III категория-пасище,мера, м.”Симеонов гечит”  

имот №000380-0,474 дка, V категория-пасище,мера, м.”Габъра”  

имот №000383-3,528 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Гробищата”  

имот №000389- 13,066 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Гробищата”,  

имот №000419-0,288 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000420-0,614 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №000422-1,089 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №004017-7,301 дка, V категория-пасище,мера, м.”Першавски юрт”  

имот №026019-1,057 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Над село”  

имот №049002-4,044 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №049003-1,158 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №049005-1,355 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Край село”  

имот №049006-0,942 дка, IV категория-пасище,мера, м. „Край село”  

имот №049010-4,211 дка, IV категория-пасище,мера, м. „Край село”  

имот №099002- 54,688 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Аидере»; 

имот №100001- 44,789 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Аидере»; 

имот №101001- 77,949 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Аидере»; 

имот №127012-1,046 дка, IV категория-пасище,мера, м. „При село”  

имот №127015-1,204 дка, IV категория-пасище,мера, м.”При село”  

имот №127016-1,182 дка, IV категория-пасище,мера, м.”При село”  

имот №137072-0,509 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир”  

имот №137092-0,399 дка, IV категория-храсти, м.”Лисичев баир”  

имот №140019-1,549 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №140045-1,402 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №144033-1,849 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир”  

имот №144062-0,890 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир”  

имот №149006-6,891 дка, IV категория-ливада , м.”Лозята”  

имот №152051-1,051 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк”  

имот №152052-0,617 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк”  

имот №152054-1,375 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк”  

имот №152059-1,591 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк”  

имот №156001-73,856 дка, III категория-пасище,мера, м.”Ладжата”  

имот №162003- 2,144 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Гробищата”,  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

86. 
имот №162004-1,681 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Гробищата”  

имот №165001-2,956 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Стопански двор”  

имот №173004-4,002 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”При село”, 

имот №173003-25,439 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”При село”,  

Землище гр.Средец:  

имот №000005-10,613 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Пенджевишка”  

имот №000016-1,264 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Корията”  

имот №000032-0,294 дка, III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 

имот №000035-0,320 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Новата воденица”  

имот №000075-3,021 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Бити ниви” 

имот №000079-5,088 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Ханджиица” 

имот №000096-12,227 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Беева воденица”  

имот №000098-14,254 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Циганско кладенче” 

имот №000118-13,459 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Дамчетата” 

имот №000125-8,350 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Беева воденица” 

имот №000146-11,902 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Каиш баир”  

имот №000157-11,981 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Беева воденица” 

имот №000160-0,923 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Беева воденица” 

имот №000166-2,587 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Каиш баир”  

имот №000222-0,502 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Белия камък”  

имот №000227-2,604 дка, VII категория-пасище, мера, м.”Долапски баир”  

имот №000266-4,607 дка, III категория-наводнена ливада, м.”Домуз дере” 

имот №000268-18,701 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Домуз дере” 

имот №000274-4,115 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Крък харман” 

имот №000282-7,706 дка, III категория-наводнена ливада, м.”Апостолова воденица” 

имот №000289-2,711 дка, III категория-пасище, мера, м.”Апостолова воденица” 

имот №000292-5,416 дка, III категория-наводнена ливада, м.”Апостолова воденица” 

имот №000299-5,462 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Старото пладнище”  

имот №000306-10,5827 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Старото пладнище”  

имот №000307-7,324 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Старото пладнище”  

имот №000308-12,802 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Старото пладнище”  

имот №000312-9,750 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Апостолова воденица” 

имот №000315-4,895 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Таушан тепе” 

имот №000317-5,947 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Таушан тепе” 

имот №000321-2,396 дка, VII категория-пасище, мера, м.”Апостолова воденица” 

имот №000350-12,524 дка,  III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 

имот №000405-8,640 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Беева воденица” 

имот №000420-3,733 дка, IV категория-пасище, мера, м.”Калдаръма”  

имот №000431-3,992 дка,  III категория-пасище, мера, м.”Старите лозя” 

имот №000436-1,384 дка,  III категория-пасище, мера, м.”Старите лозя” 

имот №000437-0,793 дка,  III категория-пасище, мера, м.”Старите лозя” 

имот №000466-1,691 дка, IV категория-пасище, мера, м.”Малката река”  

имот №000476-1,600 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Ушите”  

имот №000486-6,877 дка, IV категория-пасище, мера, м.”Малката река”  

имот №000487-6,317 дка, IV категория-пасище, мера, м.”Малката река”  

имот №000554-4,632 дка, III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 

имот №000555-11,967 дка, III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 

имот №000556-30,715 дка, III категория-пасище, мера, м.”Градишка река” 

имот №000558-21,079 дка, III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 

имот №000561-1,558 дка, III категория-пасище, мера, м.”Градишка река” 

имот №000593-10,170 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 

имот №000605-3,249 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Таушан тепе” 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

87. 
имот №000614-1,339 дка, III категория-пасище, мера, м.”Градишка река” 

имот №000655-20,905 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Малката река”  

имот №000662-2,396 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Малката река”  

имот №000665-3,666 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Малката река”  

имот №000719-15,204 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Лисичи баир”  

имот №000869-5,126 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Черквището” 

имот №000890-15,177 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Черквището” 

имот №000893-0,553 дка, III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 

имот №000895-1,526 дка, III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 

имот №001127-5,509 дка, III категория-пасище, мера, м.”Бити ниви” 

имот №001149-1,630 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Малката река”  

имот №013005-8,382 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Беева воденица” 

имот №014141-2,399 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Каиш баир” 

Землище с.Факия:  

имот №000833-2,831 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №001001-3,709 дка, V категория-пасище,мера, м.”Пичка”  

имот №001003-2,018 дка, V категория-пасище,мера, м.”Пичка”  

имот №001018-3,440 дка, V категория-пасище,мера, м.”Пичка”  

имот №001021-1,517 дка, V категория-пасище,мера, м.”Пичка”  

имот №002008-1,680 дка, V категория-пасище,мера, м.”Спорна нива”  

имот №003014-4,197 дка, V категория-пасище,мера, м.”Султанска поляна”  

имот №004005-5,413 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Султанска поляна”  

имот №005001-7,265 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Росеница”  

имот №008010-9,458 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Карлашки дол”  

имот №011007-1,445 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Тиквица”  

имот №012003-2,584 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Олузина”  

имот №012006-3,669 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Олузина”  

имот №012007-1,852 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Олузина”  

имот №012012-4,581 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Олузина”  

имот №012014-2,560 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Олузина”  

имот №016002-4,593 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Тиквица”  

имот №016016-1,563 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Тиквица”  

имот №017019-2,220 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Сарпасан”  

имот №017023-2,318 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Сарпасан”  

имот №020009-2,874 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Сарпасан”  

имот №020012-4,029 дка, IX категория-пасище,мера ,м.”Сарпасан”  

имот №026002-17,967 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Мангъра”  

имот №031008-2,656 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Дълга вада”  

имот №031016-6,124 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Дълга вада”  

имот №033001-2,748 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Карабелята”  

имот №033008-4,491 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Карабелята”  

имот №033025-1,593 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Карабелята”  

имот №047001-15,187 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Дардов кладенец”  

имот №047003-2,913 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дардов кладенец”  

имот №049020-1,363 дка, IX категория-храсти, м.”Лозята”  

имот №049037-6,178 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №049064-7,063 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №049133-1,762 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №049168-8,219 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №049190-2,074 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №049211-1,110 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №049213-1,118 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Лозята”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

88. 
имот №049325-2,111 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №049340-2,053 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №049399-1,109 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №049414-0,363 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №049451-0,676 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  

имот №049467-1,254 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №049480-3,169 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Лозята”  

имот №055011-86,812 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя”  

имот №060003-2,878 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карталица”  

имот №062002-3,810 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Карталица”  

имот №062007-6,469 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Карталица”  

имот №064008-7,215 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила”  

имот №065001-2,830 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила”  

имот №067016-0,643 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила”  

имот №068006-11,876 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Крива река”  

Имот №070001-1,000 дка, VII категория-храсти, м.”Пепелянче”  

имот №072020-2,589 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Пепелянче”  

имот №072029-5,892 дка, VI категория-пасище храстис, м.”Пепелянче”  

имот №072035-6,966 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Пепелянче”  

имот №073001-2,517 дка, V категория-пасище храсти, м.”Алвадживица”  

имот №074001-2,183 дка, V категория-пасище,мера, м.”Алвадживица”  

имот №074035-0,959 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Алвадживица”  

имот №075001-17,907 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Осенето”  

имот №075014-2,913 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Осенето”  

имот №079001-6,099 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Главчев баир”  

имот №079003-2,744 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Главчев баир”  

имот №079006-4,969 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Главчев баир”  

имот №081001-6,408 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Куклов дол”  

имот №081032-5,137 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Куклов дол”  

имот №081036-6,843 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Куклов дол” 

имот №081037-10,309 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Куклов дол”  

имот №082001-1,020 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Тумбите”  

имот №082008-5,501 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Тумбите”  

имот №082040-3,110 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Тумбите”  

имот №082043-4,650 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Тумбите”  

имот №082051-1,680 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Тумбите”  

имот №083002-8,438 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Гамака”  

имот №084017-2,856 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Тумбите”  

имот №086001-1,713 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Гамака”  

имот №086002-4,182 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Гамака”  

имот №086011-0,956 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Гамака”  

имот №086018-6,967 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Гамака”  

имот №086024-4,376 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Гамака”  

имот №087017-3,310 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Измръзналата падина”  

имот №088007-3,064 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Песокливица”  

имот №088008-3,998 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Песокливица”  

имот №088014-11,704 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Песокливица”  

имот №089003-0,958 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Кривечки орман”  

имот №089011-2,914 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кривечки орман”  

имот №090015-9,759 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Кривечки орман”  

имот №092003-10,522 дка, IX категория-пасище с храсти, м.” Кривечки орман”  

имот №092007-13,762 дка, IX категория-пасище с храсти, м.” Кривечки орман”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

89. 
имот №098018-0,523 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Ленището”  

имот №098019-0,435 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Ленището”  

имот №102001-1,648 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Орехите”  

имот №102002-8,194 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Орехите”  

имот №105001-2,741 дка, V категория-пасище,мера, м.”Падините”  

имот №105006-21,978 дка, V категория-пасище,мера, м.”Падините”  

имот №105008- 5,817 дка, V категория-пасище,мера, м.”Падините”  

имот №106003-3,391 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лилеков баир”  

имот №106004-7,150 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Лилеков баир”  

имот №108001-2,291 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дервенова курия”  

имот №108010-4,881 дка, V категория-пасище,мера, м.”Дервенова курия”  

имот №109016-10,699 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Пчелен кладенец”  

имот №110011-23,879 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Пчелен кладенец”  

имот №116008-2,755 дка, V категория-пасище,мера, м.”Царева поляна”  

имот №119014-16,561 дка, Х категория, пасище с храсти, м.”Суха лъка” 

имот №126009-1,096 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Ленището”  

имот №127002-6,229 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Рекьовица”  

имот №129007- 4,765 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Ачмите”  

имот №129014-2,147 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Ачмите”  

имот №130001-4,196 дка, III категория-пасище,мера, м.”Леските”  

имот №134005-2,516 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Дикова кория”  

имот №134019-8,609 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Дикова кория”  

имот №137026-12,916 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Олуджак”  

имот №137029-6,216 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Олуджак”  

имот №139010-3,295 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Голямата река”  

имот №142004-3,667 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Папарица”  

имот №142012-8,792 дка, III категория-пасище,мера, м.”Папарица”  

имот №146016-2,399 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Смърдлака”  

имот №148003-1,920 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Смърдлака”  

имот №149001-1,168 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Стража”  

имот №149012-2,185 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Стража”  

имот №153013-6,320 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Канарата”  

имот №156009-2,107 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Могилски дол”  

имот №162018-4,191 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Върли дол”  

имот №165004-2,201 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Воденицата”  

имот №168002-3,582 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен”  

имот №170025-1,389 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кисибире”  

имот №175003-2,036 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Домуз бунар”  

имот №177014-5,739 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Караганица”  

имот №177017-5,920 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Караганица”  

имот №179010-1,395 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  

имот №179011-1,501 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  

имот №180001-2,053 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Радин дол”  

имот №181006-2,097 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Радин дол”  

имот №181013-1,826 дка, V категория-пасище,мера, м.Радин дол  

имот №181014-3,726 дка, V категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  

имот №181020-3,868 дка, V категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  

имот №181022-3,563 дка, V категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  

имот №183012-2,809 дка, V категория-пасище,мера, м.”Милковица”  

имот №185001-7,318 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  

имот №185010-4,650 дка, V категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  

имот №185011-2,218 дка, V категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

90. 
имот №187002-4,074 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Върли дол”  

имот №187012-6,763 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен”  

имот №198008-5,271 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Карталов дол”  

имот №199001-17,001 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Карталов дол”  

имот №199003-4,074 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Карталов дол”  

 

 

 

Приложение №2 

 

ПРАВИЛА  

 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ 

 

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Средец са изготвени 

съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  и съдържат:  

1. перспективен експлоатационен план за паша; 

2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и 

тяхното разграничаване; 

3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене; 

4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите; 

5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване 

от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни 

ограждения; 

6. ветеринарна профилактика; 

7.частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с 

подходящи тревни смески; 

8. построяване на навеси; 

9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 

10. охрана; 

11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на 

топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на 

животновъдството на територията на общината. 

І. Перспективен експлоатационен план за паша 

Перспективният експлоатационен план е разработен във връзка със Схемите за директни 

плащания за кампания 2019 г. и в частност със Схемите за подпомагане на земеделските стопани, 

базирани на площ.  

Този план има за цел: 

1.Дългосрочното опазване на пасищата в Община Средец, опазване на биологичното 

разнообразие, намаляване негативните промени от изоставяне на пасищата и използване на земите за 

други цели.  

 2.Да се подобри стопанисването, контролът и ползването на пасища, мери и ливади- 

общинска собственост от земеделските стопани; 

 3.Да се повишат знанията и опита на земеделските стопани при прилагане на добри 

земеделски практики и тяхното положително въздействиевърху околната среда; 

 4.Да се осигури опазването, поддържането и възстановяването на постоянните пасища като 

ресур, който оказва положително влияние върху околната среда, поради изключителната им роля за 

опазване на биоразнообразието и съхранението на почвата. 

 5.В дългосрочен план да се повиши  капацитета за разработване и управление на 

агроекологични проекти.  
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ІІ. Частите от мерите и пасищата предназначени за общо и индивидуално ползване  

Съгласно списък на имоти, включени в годишен план за паша за стопанската 2019/2020 г.- 

Приложение №1 към докладната записка. 

ІІІ. Частите от мерите и пасищата предназначени предимно за косене 

Частите от мерите и пасищата, предназначени за косене, са регламентирани в чл. 41, ал. 2 и 

ал. 3 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 

„Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007 – 2013 година, издадена от Министъра на 

земеделието и храните, а именно: 

„Чл. 41 (2) Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват 

изискванията по ал. 1 и извършват: 

1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) първата коситба в равнинните райони 

от 15 юни до 15 юли, а в планинските райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за 

необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (ДВ, бр. 20 от 2008 г.) - в периода 30 юни 

до 15 август; 

2. косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от центъра към периферията, а 

когато това не е възможно - от единия край към другия, като използват ниска скорост. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) В случаите по ал. 2, подпомаганите 

лица могат да извършват свободна паша на животни след последната коситба, с изключение на 

горските ливади, като спазват гъстота на животните до 1,5 ЖЕ/ха. 

ІV. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите 

Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват съществуващите 

полски пътища. 

V. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата. 

 Да се спазват одобрените със заповед № РД09-122/23.02.2015 г. на Министъра на 

земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята 

в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“, а именно: 

Национален стандарт 1.  

Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните 

ивици: 

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни 

обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море),  

-  с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския 

тор; 

-  с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; 

-  с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон. 

Национален стандарт 2. 

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава 

съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.). 

Национален стандарт 3. 

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните 

води (Приложение към НС 3.). 

Национален стандарт 4. 

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи 

над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със 

слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн. 

 Национален стандарт 5.  

За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага: 

- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона 

или по хоризонталите; 

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията, чрез затревяване частично/пълно, 

или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва 

перпендикулярно на склона или по хоризонталите. 
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Национален стандарт 6. 
Забранява се изгарянето на стърнищата. 

Национален стандарт 7.  
Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: 

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; 

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския 

парцел; 

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова 

папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа 

(Amorpha fruticosa); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния период и 

периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли). 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на земята са 

задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на 

земеделски земи, които са бенефициенти по: 

- директните плащания;  

- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански 

продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 

№ 1234/2007; 

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): Агроекология 

и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; 

Плащания за райони с природни или други специфични ограничения. 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята не 

отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за 

опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

други нормативни актове. 

При противоречие между изискванията за добро земеделско и екологично състояние и 

забраните, разписани в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000, 

земеделския стопанин е длъжен да спазва изискванията за зоната от Натура 2000. 

VI. Ветеринарна профилактика 

Собствениците на пасищни селскостопански животни при осъществяване на дейността си са 

длъжни да спазват изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите 

нормативни актове.  

 1.осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, като 

сключват договори по чл. 137а, съответно по чл. 137б от ЗВД; 

2.спазват изискванията за хуманно отношение към животните; 

3.спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и 

транспортиране на животните; 

4.в тридневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния 

обект, за новородени и закупени животни от видове, които подлежат на идентификация; 

5. незабавно писмено уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ 

животновъдния обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на странични 

животински продукти, обслужващ съответната територия; 

6. в срок до 24 часа преди транспортиране, промяна на собствеността или клане на животни от 

видове, които подлежат на идентификация, предназначени за лична консумация, писмено 

уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект; 

7. в тридневен срок от раждането на животни от видове, които подлежат на идентификация, 

писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект: 

а) да извърши официална идентификация на новородените животни и да въведе данните от 

идентификацията в Интегрираната информационна система на БАБХ,  
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б) за извършената официална идентификация на новородените животни като му 

предоставя данните от идентификацията за въвеждането им в Интегрираната информационна 

система на БАБХ; 

8.водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват новородените, 

закланите, умрелите, продадените и придобитите животни; регистърът се съхранява за срок най-

малко три години от последното вписване; 

9. подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни животни и ги 

представят при поискване на контролните органи; 

10. отговарят за официалната идентификация и за изпълнението на мерките по програмите за 

надзор и ликвидиране на болести по животните и на държавната профилактична програма на 

животните си; 

11. нямат право да извършват придвижване и търговия с животни, които не са 

идентифицирани и за които не са изпълнени мерките по програмите за надзор и ликвидиране на 

болести по животните и държавната профилактична програма, както и със суровини и храни, добити 

от такива животни; 

12. предават с протокол на ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект: 

а) средствата за официалната идентификация и паспорта на закланите за лична консумация 

едри преживни и еднокопитни животни; 

б) паспортите на умрелите едри преживни и еднокопитни животни; 

в) средствата за официалната идентификация на закланите за лична консумация свине, овце и 

кози; 

13.съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар, обслужващ животновъдния 

обект, записва проведените лечебно-профилактични мероприятия, както и дата на доставяне на 

ВМП, наименование на ВМП; приложено количество; партиден номер и карентен срок на ВМП; име 

и адрес на доставчика, идентификационен номер на третираното животно; дневникът се съхранява 5 

години от последното вписване, включително в случаите, когато дейността на обекта е прекратена 

преди изтичането на този срок; 

14. съхраняват за срок най-малко три години от датата на издаването им документите за 

придвижване на животните; 

15. предават в обект за обезвреждане на странични животински продукти умрелите животни и 

специфичнорисковите материали от заклани за лична консумация едри преживни животни и дребни 

преживни животни;  

16. спазват карентния срок, определен за ВМП и/или медикаментозни фуражи, при пускане на 

пазара на суровини и храни, добити от третирани продуктивни животни; 

17. спазват предписаните дози и продължителност на третиране на животни с медикаментозен 

фураж в рецепта от ветеринарен лекар; 

18. осигуряват постоянен достъп до животновъдния обект на контролните органи от БАБХ и 

други компетентни органи; 

19. не допускат в обекта животни, които не са идентифицирани по чл. 51, на които не са 

извършени мероприятията по държавната профилактична програма или които са с различен здравен 

статус; 

20. изпълняват предписанията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на мерките за 

профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните; 

21. извършват ежегодно в периода от 1 до 20 октомври инвентаризация на животните в обекта 

и подават до официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, декларация по 

образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ; 

22. водят и съхраняват списък на персонала, обслужващ обекта, регистриран по реда на чл. 

137; 

23. спазват изискванията на приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския 

парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите. 

Собствениците доказват собствеността върху едри преживни животни, еднокопитни животни, 

дребни преживни животни и свине: 
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1. за новородени: 

а) едри преживни и еднокопитни животни - с паспорт, издаден по ред, определен с наредба на 

министъра на земеделието и храните, от ветеринарния лекар, сключил договор по чл. 137а или 137б; 

б) дребни преживни животни и свине - с декларация от собственика на майката на животните; 

2. за придобити по друг начин животни - с договор за прехвърляне правото на собственост 

или с друг документ, удостоверяващ придобиването на собствеността върху животните. 

(4) Собствениците на животни предоставят на официалния ветеринарен лекар, контролиращ 

обекта, копие от документа чл.132, по ал. 3, т. 1, буква "б" и т. 2 от ЗВД  в тридневен срок от 

издаването му. 

На основание чл.133, т. 7 от ЗВД, се забранява използването на общинските пасища и мери, 

както и на местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени 

мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на 

болестите по животните.  

В съответствие с чл.132, т.2от ЗВД, в зависимост от епизоотичната обстановка, се допуска 

райониране на  пасищата и водопоите, а при необходимост може да се  забрани използването им. 

Постоянно действащата към Община Средец Епизоотична комисия предприема действия и 

контролира изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване или ликвидиране на 

заболяването до стабилизирането на обстановката.  В зависимост от епизоотичната обстановка се 

провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, почистване и 

райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им 

при необходимост. В обявените огнища на заразни болести се провеждат задължителни /текущи и 

заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и дератизации /ДДД/ предвидени в съответната наредба. 

Съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗВД средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични 

рискове, ежегодно се осигуряват целево от републиканския бюджет. При възникване на заболяване 

от списъка по чл. 118, ал. 1 от ЗВД, ДДД мероприятията и консумативите се заплащат от бюджета 

съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗВД. Профилактичните ДДД мероприятия се договарят и заплащат от 

собствениците на обектите, съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗВД. 

VII. Построяване на навеси 

Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията на Наредба № 

19/ 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им. 

VІІІ. Охрана 

Ползвателите на мери и пасища от Общинския поземлен фонд организират охраната на 

ползваните от тях имоти, включени в договора за наем. 

ІX. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености 

на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на 

животновъдството на територията на общината; 

В определените  екологично чувствителни постоянно затревени площи (ПЗП) в зоните по 

Натура 2000, е въведена забрана за разораване на тези площи от земеделските стопани.  На площите 

от стопанството, попадащи в защитена зона от Националната екологична мрежа "Натура 2000", да се 

спазват забраните и ограниченията за земеделска дейност, включени в заповедта за обявяване и 

плана за управлението й. Когато защитената зона за опазване на природните местообитания съвпада 

със защитена територия съгласно Закона за защитените територии и в заповедта за обявяването й 

няма разписани конкретни забрани и ограничения, земеделският стопанин спазва режима за опазване 

и ползване на защитената територия; 

Слой „Постоянно затревени площи“ е нормативно определен в Закона за подпомагане на 

земеделските производители и въвежда забрана за преобразуването и разораването от земеделските 

стопани на постоянно затревените площи, включени в слоя. 

Изискванията за кръстосано съответствие и условията за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние трябва да отчитат на първо място изискванията за опазване на 

биоразнообразието и околната среда и едва след това изискването за добро земеделско състояние. 

Всеки ползвател на общински пасища, мери и ливади е длъжен да: 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

95. 
 - Спазва забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на съответната 

защитена зона по Натура 2000; 

 - Спазва режимите, разписани в плана за управление на защитената зона по Натура 2000 след 

утвърждаването му по реда на Наредбата по чл.28, ал.2 от ЗБР; 

 - Спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 

При противоречие между изискванията за добро земеделско и екологично състояние и 

забраните, разписани в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000, 

земеделския стопанин е длъжен да спазва изискванията за зоната от Натура 2000. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 10 

Гласували: “за” –  10 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

 В залата влезе Валери Ангелов. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 

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

Кандидатстване на община Средец с проект „Закупуване на автомобил за 

обезпечаване дейността на Домашен социален патронаж гр. Средец” по фонд 

„Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови средства 

по проект „Закупуване на автомобил за обезпечаване дейността на Домашен 

социален патронаж 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. 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

96. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 740 

27 февруари 2019 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

           1.  Дава съгласие Община Средец да кандидатства с проект „Закупуване на 
автомобил за обезпечаване дейността на Домашен социален патронаж гр. Средец” 
пред фонд „Социална закрила” към МТСП. 
           2. Дава съгласие община Средец да осигури съфинансиране на дейностите по 
проекта, съгласно указанията към бенифициентите, в размер на 10% от общия 
бюджет или  3 000,00 /три  хиляди/ лева. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 11 

Гласували: “за” –  11 

                   “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    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА  – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за 

кандидатстване на Община Средец с проектно предложение по процедура 

BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

97. 

– Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г.. 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 741 

27 февруари 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.  Дава съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по схема 
BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2“. 

2.  Дава съгласие за ползване на помещения в съществуващ „Център за социални и 
здравни услуги”, находящ се в  гр. Средец, ул. „Братя Миладинови” № 4, за 
предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 
срока на изпълнение на проекта и до одобряване на окончателния доклад по 
проекта. 

3. Дава съгласие за поддържане на услугите за срок не по-малко от 1 месец без 
прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение 
на непредвидени обстоятелства. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 11 

Гласували: “за” –  11 

                   “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    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

98. 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. 

Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Добавяне на учител в Поименния 

списък на педагогическия персонал от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Загорци в 

Община Средец с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене до 

месторабота – Приложение №7 от Решение 707/30.01.2019 г. за Бюджета на 

Община Средец. 

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

счетоводни дейности и човешки ресурси” 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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 742 

27 февруари 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 219 ал.5 от Закона за предучилищното и училищно 
образование и Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на 
транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в 
ситемата на предучилищното и училищното образование, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота, в размер на 100 % от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по маршрута гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец на Красимира 
Тодорова Хубенова   – учител в прогимназиален етап, считано от 11.02.2019 г. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 11 

Гласували: “за” –  11 

                   “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    - 

  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

99. 

  8.   Мирослав Господинов Пенев   - 

  9.   Николай Иванов Танчев    - 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов  за 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за  

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева  за 

  16.  Яна Иванова Биюкова    - 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА – 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 д-р Светла Джермова – член на постоянната комисия. 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 743 

27 февруари 2019 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Отпуска еднократни финансови помощи на: 
 В. А. Д., 53г., живущ в с. С., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 А. Б. И., 27г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Р. Н. М., 56г., живущ в с. К., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 Я. А. Г., 41г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Ж. Б. Й., 29г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 Й. Т. С., 69г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева. 

 
 

Динко Цъцаров: Преминаваме към последна ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Питания. 

На 06.02.2019г. при нас беше входирана една жалба от жители на с. Радойново. Тя е до 

кмета на общината, с копие до председателя на общинския съвет и до кметския 

наместник на селото. Говорихме на комисиите колеги, разбрахме, че комисия от 

общината е ходила там и има изпратен отговор на жалбоподавателите.  

/Приложен текста./ 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

100.



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

101.



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

102.



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

103.

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

104.

 



 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                   Секретар: 

105.

Динко Цъцаров: Имате ли някакъв коментар по това, относно жалбата и 

отговорът на администрацията. Г-жа Тодорова. 

Таня Тодорова: Ние сме запознати като получихме този отговор от общината, но 

жалбоподателката на е съгласна с написаното вътре. И аз имам един такъв въпрос, тя 

ще обясни после за това. В чл.8, какво е предприето от общинска администрация за 

безстопанственото пускане на кучетата на този господин, защото някои мерки, а аз не 

виждам да е записано, че акт има наложен или нещо друго на основание чл.8 от 

наредбата, която сме приели. Защото точно в този отговор пише, че има навън 

свободно пуснати два броя кучета, а дефакто не пише, че има някакви санкции 

наложени. 

Динко Цъцаров: Г-жо Стойчева, Вие ли ще отговорите. 

Маргарита Стойчева: Относно свободното движение на кучетата, в момента на 

проверката са до фермата и не създават опасност за никого. Кучетата са регистрирани 

по законоустановения ред в община Средец, с паспорти, декларирани са, така че не 

виждаме основание за съставяне на акт на собственика. Те са във фермата, не са 

свободно пуснати. 

Галина Пейчева: Г-жо Стойчева, доколкото разбрах за това което се е 

коментирало на комисиите, че е на личностна основа, не е на личностна основа г-н 

кмете и г-жа Стойчева. Този проблем съществува в селището от една година. От една 

година ние като съвестни граждани търсим с добро между нас, между хората, колко 

пъти съм хващала въпросния кон, господин Михалев е пристигал, прибирал го е, ние 

сме го хранили и неговото най-нагло обръщение беше „ами и мен да ме хранят и да ме 

гледат така”… 

Маргарита Стойчева: Сега аз съм казала, че донякъде, не съм казала до сто 

процента ***, защото като дойдем винаги на проверка: той какво ми каза, аз какво му 

отговорих, как се скрахме, това ни са разговорите. За да съставим акт по Закона за 

административните нарушения и наказания трябва да има безспорни доказателства за 

свободното пуснато животно дали ще е кон или говедо и т.н. няма значение. В случая 

с жалбата за която е срещу коня на въпросното лице, ние пак си говорихме, за да се 

състави акт трябва да има доказателство, че то е негово. В крайна сметка аз доколкото 

знам от няколко дни от последното ни идване, то е прибрано и дори е заснимано 

сутрин рано във фермата и се вижда, има доказателство, че е прибрано. 

Галина Пейчева: Дефакто има собственик това животно, след като е прибрано  в 

тази ферма… 

Маргарита Стойчева: Акта се съставя в момента на проверката. В момента на 

последната ни проверка, Вие сами видяхте, присъствахте, че никъде в селото не 

видяхме подобно животно. 

Галина Пейчева: В най-голямата мъгла г-жо Стойчева, аз ви помолих, в 

присъствието на съпруга ми… Вие казахте, ние не сме длъжни да обикаляме цялото 

селище, за да търсим и проверим достоверността… 

Маргарита Стойчева: Сега аз няма да споря. 

Динко Цъцаров: Разбирам, че не сте доволна от отговора, който сте получили. 

Въпросът ми е към г-жа Стойчева, какви мерки ще се предприемат оттук нататък по 

отношение на тази жалба. 
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Маргарита Стойчева: Аз мисля, че кметския наместник даже се е 

ангажирала и ежедневно буквално го проверява дали е там. Значи има сигурно четири 

такива животни в село Радойново и нито едно от тях не е чипирано първо, за да се 

докаже кое на кого е. За чипирането може да ги глоби Агенцията по храните… 

Янко Германов: Да ги глоби тогава, ами писмо да се пише до там тогава. 

Маргарита Стойчева: И това ще направим и за всичките собственици на коне в 

селото, и нямат чипирани животни, и това ще направим в последващ етап, но мисля че 

най-добре е нещата да …. 

Галина Пейчева: Една от тези съм аз, но съм единствената, която съм се 

информирала и имам запитване, и съм разговаряла лично с г-н Георгиев – директора 

на Ветеринарната лечебница, където ми беше даден отговор, че в момента не 

разполагат с чипове и не могат да ми бъдат издадени, след като не е чипирано 

животното не може да ми бъде издаден паспорт и съответната регистрация. При първа 

възможност ще ми се обадят, ще дойдат на место и ще ми чипират животните, моите 

животни са затворени и прибрани, а за кучетата. В жалбата имам описано също и за 

кучетата. Кучетата не за първи път, специално тези две кучета, които в последствие ги 

регистрира господинът, защото те не бяха дори регистрирани, след многократните 

жалби пускани от други съселяни, не от моя страна, когато животновъдния комплекс 

беше в границите на… 

 Маргарита Стойчева: Нямаме оплаквания на други хора от селото, няма 

подадени  жалби. От другите съселяни нямаме друга жалба от друг жител на селото. 

 Галина Пейчева: Спрямо моята жалба, инцидента когато стана, когато се разкъса 

моето куче, на следващия ден аз лично със съпругът ми вземахме кметския наместник 

г-жа Алексиева с нас, с нашето превозно средство, за да и покажем и да докажем, че 

кучетата са свободно пуснати. Тук присъстващата г-жа Алексиева, нека да потвърди 

дали не беше така, бяха ли пуснати кучетата… 

Маргарита Стойчева: В момента говорим за жалбата от 06.02., не можем да се 

връщаме назад със случилото се, оттук нататък взели сме мерки и ще наблюдаваме да 

не се случват повече инциденти и да се спре. *** тъй като Вие вече сте сезирали 

общината, направили сме проверка и смятам, че от тук нататък ***. 

 Динко Цъцаров: Колеги, имате ли въпроси към администрацията. Г-н Петър 

Джермов. 

 Петър Джермов: По-скоро е запитването от тези, които живеят на ул. „Васил 

Коларов”, по договор кога трябва да приключи ремонта на улицата. 

 Инж. Иван Жабов: Ремонта на ул. „Васил Коларов” в момента е спрян с Акт 

№10 и има определен срок в който трябва да започнат ремонтните дейности. Сега 

точно не мога да ви кажа кога е срока, но можем да го отстраним, спрени са 

ремонтните дейности. 

 Динко Цъцаров: Други въпроси колеги. Г-н Германов. 

 Янко Германов: Спрямо търговете, нямаме практика да имаме явни търгове, не 

знам защо така. Каква е възможността, защото в пространството се говори, че на 

някои им се отварят някои писма и се вижда каква е цената например. *** Каква е 

възможността да се практикуват повече явни търгове. 

 Маргарита Стойчева: Отдаването под наем и под аренда са с явни търгове. 

Единствено само продажбите са с тайно наддаване. 
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 Георги Станилов: Г-н Германов, това твърдение така подхвърлено само като 

приказка е много некоректно, че можело пликове да се отварят. Аз искам да ви кажа, 

че във всяка комисия присъстват най-малко двама общински съветника от вас, освен 

това на всички търгове до сега предлаганата цена е в запечатан плик със записан 

точно час във фронт офиса когато са подадени документите. Почти всички от вас са 

били в комисиите и знаят, че на пликовете се полага подпис, веднъж на запечатания 

плик и след това на ценовото предложение, така че… 

 Янко Германов: Добре, каква е възможността с явно наддаване, защото така се 

говори, дали е вярно или не, много неща се говорят, но дали е вярно. Просто аз не 

искам да обидя никого. 

 Динко Цъцаров: Г-жо Стойчева, по закон ли е тайно наддаването, когато е за 

продажба на даден имот. 

 Маргарита Стойчева: Практиката ни е такава, има го в наредбата, практиката е 

такава години наред особено при продажбите. 

 Янко Германов: Добре, да се измени. Аз казах да избегнем всички тези неща, 

всичко да е явно, едва ли навънка има с тайно наддаване в другите страни, няма тайно, 

всичко си е явно, човека удря с чукчето на търга. 

 
 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 
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