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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

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

 
 

        Изх. № 96-00-06 

        05 юни 2019 год.  
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
 

№ 45 

 

 

 

 

 

На 29 май 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 пето заседание на Общински 

съвет на община Средец. 

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

кметът 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 тринадесет общински съветника: 

    1.  Динко Янев Цъцаров  

    2.  Яна Иванова Биюкова  

    3.  Николай Иванов Танчев   

    4.  Мирослав Господинов Пенев 

    5.  Мартин Тодоров Джермов  

    6.  Антоанета Станкова Колеолова 

7.  Живко Минков Гърков 

    8. Валери Димитров Ангелов 

    9. Таня Ненова Тодорова 

    10. Петър Марков Джермов 

    11. Светла Иванова Джермова 
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    12. Янко Калудов Германов 

    13. Румен Хърсев Чанков 

 

Отсъстваха: Тодорка Славова Георгиева, Гошо Иванов Атанасов, Петьо 

Георгиев Колеолов, Ивелина Христова Димитрова. 

За заседанието закъсняха: Мартин Джермов и Антоанета Колеолова. 

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

господа от администрацията, при кворум от единадесет общински съветника, 

откривам Четиридесет и петото редовно заседание на Общински съвет - Средец. Моля, 

задните редици за тишина, моля също така и да  изключите звука на телефоните, за да  

протече работата ни по гладко и тихо. Колеги, предстои да изберем секретар на 

днешната сесия. Имате думата за предложения. …Ако нямате, аз предлагам г-жа 

Биюкова…който е съгласен с така направеното от мен предложение,  моля да гласува 

„за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  

предложението се прие и г-жа Яна Биюкова зае своето място. 

На вниманието на общинските съветници бе представен проектът за дневен ред 

предложен в поканите до всички с постъпилите допълнителни материали: Докладна 

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

капиталовата програма на община Средец за 2019г.; Докладна записка от инж. Иван 

Жабов – Кмет на община Средец относно: Изваждане на обекти от активите на 

търговско дружество МБАЛ ЕООД и намаляване на капитала с балансовата стойност 

на активите; Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната 

комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: 

Отпускане на еднократни финансови помощи. 

В залата влезе Мартин Джермов. 

Динко Цъцаров: Предстои да гласуваме проекта за дневен ред, който беше 

разгледан на заседанията на постоянните комисии. Имате ли предложения за промяна 

или допълнение на така предложения проект за дневен ред. ...Ако нямате, който е 

съгласен с така предложения проект за дневен ред да стане дневен ред на сесията, 

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

 Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Четиридесет и пето 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: 
Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в 
изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост през 2018 година; 

2.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна 
бюджетна класификация на бюджета и СЕС  към 31.12.2018г.;  
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3. 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.; 

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

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

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

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дебелт; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 53984.133.109, 
находящ се в землището на с. Орлинци;   

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

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

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2019г.; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изваждане на обекти от активите на търговско дружество МБАЛ ЕООД и 
намаляване на капитала с балансовата стойност на активите; 

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

14.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 45 на Общински 

съвет – Средец./ 

 
 

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

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

Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 година. 

Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция  

„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   
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Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 782 

29 май 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.66 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал.4 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 Приема Отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост през 2018 година. 

 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 12 

Гласували: “за” –  10 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова    - 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

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  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева   - 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на 
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касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна 

класификация на бюджета и СЕС към 31.12.2018г.. 
Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни 

дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Колеги, говорихме по време на комисиите, имате думата за 

изказвания, предложения по докладната. Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Г-жо Колеолова, един въпрос за колегите, които ги нямаше на 

комисиите, ако евентуално не се приеме тази докладна какво става оттук нататък.  

Анета Колеолова: Срока, който е даден в чл.140 от Закона за публичните 

финанси е определен до 30.09., трябва да се приеме както бюджета, така и отчета, той 

е елемент от работата на общината. Наказателни мерки не са предвидени в закона, а 

може би това ще повлияе на последващата работа за следващите години когато трябва 

да се представят бюджетите, при предложенията за кандидатствания… 

Живко Гърков: Т.е. в случая съгласно закона приет или неприет този отчет за 

дейността на администрацията *** някакво финансово облекчение.  

Анета Колеолова: За първи път е от толкова години, досега не ми си е случвало, 

така че не знам какви ще бъдат последствията. 

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  № 783 

29 май 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.140 и ал.1 и 2 от Закона за 
публичните финанси, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
          1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2018г. по приходната и 
разходната част, както следва: 

   1.1. ПО ПРИХОДА- 18 672 578  лв., в т.ч.: 
      1.1.1. За делегирани от държавата дейности – 8 975 122 лв. 

               1.1.2. За местни дейности – 9 697 456  лв. 
               /разпределени по §-фи съгласно Приложение-1/ 

   1.2. ПО РАЗХОДА-  15 825 330 лв. в т.ч.: 
                1.2.1. За делегираните от държавата дейности- 8 975 122 лв. 
                1.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности- 333 602 лв. 
                1.2.3.За местни дейности –  9 363 854 лв. 

      /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/ 
2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2018г. както следва:  
   2.1. ПО ПРИХОДА- 15 869 931 лв., в т.ч.: 
      2.1.1. За делегирани от държавата дейности – 8 535 064  лв. 
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               2.1.2. За местни дейности –  7 334 867 лв. 
               /разпределени по §-фи съгласно Приложение-1/ 

   2.2. ПО РАЗХОДА - 15 869 931 лв. в т.ч.: 
      2.2.1.За делегираните от държавата дейности-  8 535 064  лв. 

                2.2.2.За дофинансиране на делегираните от държавата дейности- 333 602 лв.  
                2.2.3.За местни дейности – 7001 265 лв. 
               /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/ 

3.  Приема окончателния годишен план и отчета за капиталовите разходи през 
2018г., съгласно Приложение-3 и 3а. 

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

4. Приема окончателен годишен план и отчета на извънбюджетните сметки и 
фондове за 2018г., съгласно Приложения-5 и Разшифровка на отчетените 
трансфери за съфинансиране по проекти ЕС- Приложение 5а. 

5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2018г., съгласно 
Приложение-6 .   
 Утвърждава ползвания и невъзстановен към  края на годината вътрешен заем от 
бюджета за СЕС 240 847лв   и предоставения заем от държавни дейности за местни 
дейности в размер на 262 546лв. 

6. Приема отчета за просрочените вземания и задължения 2018г. –Приложение 
7 и Отчет на разплатените просрочени задължения - Приложение 7а. 

7. Приема отчета по финансовите показатели на чл.130 от ЗПФ. Приложение 8. 
8. Приема разпределението на преходния остатък към 31.12.2018г. съгласно   

Приложение 9. 
9. Приема годишен план и отчет към 31.12.2018г. на предоставената субсидия 

на читалище Средец, Клуб по борба, Волейболен клуб и Футболен клуб, Клуб по 
корабомоделизъм, МЦ 1 Средец съгласно приложенията. 
         10. Приема информацията по чл.137 от ЗПФ на МБАЛ Средец съгласно 
приложението. 
         11.Удължава срока за възстановяване на предоставената безвъзмездна помощ 
МИГ Средец от 60 000лв. до приключването на програмния период. 
          12. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета  в размер на  4 321лв. 
и на Председателя на ОС- 1 135лв. Утвърждава  сумите за командировки на Кмета  
в страната 420 лв., 146лв. командировки чужбина  и  на Председателя на ОБС 
командировки в страната 336 лв. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 12 

Гласували: “за” –  10 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова    - 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

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  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева   - 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

 
В залата влезе Антоанета Колеолова. 

Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ТРЕТА от днешния дневен 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.. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

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

Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте, имате думата за изказване по докладната. 

Г-н Чанков. 

Румен Чанков: Аз имам препоръка към общинско горско независимо от това 

тази докладна дали ще бъде приета или отхвърлена, значи двата начина по които се 

дава дървесина – единият е и основния начин продажба от склад. В този случай 

общината първо заплаща сечта и след това продава дървесината от склад. 

Предложението е да се продаде дървесината по тарифна такса на корен, в този случай 

общината продава стоящата дървесина като се спестява заплащането на добива, а то е 

за сметка на фирмата, която евентуално в последствие ще спечели търга. Моята 

препоръка е тъй като и от двете форми на отдаване на дървесина може да се печели и 

това трябва да е главната цел на общината. Моята препоръка е независимо от коя 

форма ще бъде отдадена дървесината, да се актуализират цените съобразно 
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действащите в момента за района, така че общината да извлече максимална печалба от 

това ползване. 

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

Живко Гърков: Имам въпрос, интересно е, че чак сега като чух думите на 

инж.Чанков ми стана ясно донякъде всъщност каква е причината за тази докладна. 

Излиза, че причината е да се спестят едни средства, които ОП „Общински гори“ 

трябва да даде, ако продава от склад, докато при добив от корен няма да се дадат тези 

пари, така ли.  Добивът ще поеме фирмата която ще спечели търга за изпълнение. 

Стойко Стоянов: По принцип за втория начин такава е процедурата… 

Живко Гърков: Дайте да се разберем сега, за да се внесе тази докладна трябва да 

има някаква причина, каква е причина, основно. 

Стойко Стоянов: Причината е, че начина за отдаване добив на дървесина на 

корен е по удачен в смисъл такъв, че се гарантира продажбата и общината не поема 

нищо рисково, става въпрос за иглолистна дървесина, за мека широколистна 

дървесина, която не може да бъде реализирана, тъй като има стагнация на пазара по 

принцип. Избягва се риска тъй като продажбата нацяло ще бъде поета от фирмата, 

която ще спечели конкурса, а тя предварително заплаща дървесината. Искам така да 

отговоря на инж. Чанков, че ние когато формираме цената се съобразяваме с цената на 

Държавното горско стопанство, с пазарната цена която върви и *** два-три източника, 

които продават тука в района дървесина и правим една реална актуализирана цена към 

момента. Така, че не трябва изобщо да се притеснявате, че ще има някакво намаляне 

на цените или пък цената няма да бъде пазарна, в никакъв случай. 

Живко Гърков: Молбата ми е, всъщност каква молба, призивът ми е когато се 

прави такава докладна, да бъдете така добри да посочите причината, за да разберем, а 

не както беше на комисиите да разтягаме въпроси с половинчати отговори цял 

половин час. За да имаме яснота когато гласуваме нещо, каква е причината за да я 

гласуваме. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 784 

29 май 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 21 
857 плътни м3. 
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               2. Добивът и продажбата на дървесина да се осъществи по  следния начин: 
                  ● Добивът и продажбата на добита широколистна 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 16 687 плътни м3 (прогнозни количества ) в т.ч.: 
                                       ● широколистна твърда  дървесина                  - 15 700 м3 
                                       ● орехова дървесина                                            –  987 м3 
                  ● Продажба на стояща иглолистна и широколистна дървесина на корен 
съгласно чл.49, ал.1 от Наредбата в размер на 5 170 плътни м3 (прогнозни 
количества).   

                           ● иглолистна и мека широколистна дървесина -  5170 м3 
 

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   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева   - 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

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

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

съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция  

„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

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

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 785 

29 май 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Отказва да закупи Поземлен имот с идентификатор 20273.501.110 по КККР на 

с.Дебелт с площ от 1495/ 1944кв.м. идеална част и масивна жилищна сграда с 
идентификатор 20273.110.1, при граници на имота: ПИ: 20273.501.1109, 
20273.501.1108, 20273.501.111 и дава съгласие същият да бъде продаден от 
собственика А. П. Г. на трето лице на  цена 30000лева /тридесет хил. лв./. 
 

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   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева   - 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА следва от дневния ред – Докладна записка от 

инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част 

от имот – публична общинска собственост в гр. Средец. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, 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  № 786 

29 май 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Отдава под наем, чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 

наддаване на помещение № 5 с площ от 10 кв.м., находящо се на шести етаж и 
прилежащото му покривно пространство от масивна шест етажна сграда  
(ученическо общежитие), изградена в УПИ І, кв. 131 по плана на гр. Средец, при 
граници на помещението: изток-външен зид, запад – коридор, север – помещение № 4, 
юг – помещение № 6, за инсталиране на телекомуникационни съоръжения и 
оборудване.  

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем в размер на 200.00 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 наем за срок от 5 години. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 
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  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева   - 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от инж. 

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

имот – публична общинска собственост в гр. Средец. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, 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  № 787 

29 май 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Отдава под наем, чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 

наддаване на помещение № 3 с площ от 10 кв.м., находящо се на шести етаж и 
прилежащото му покривно пространство от масивна шест етажна сграда  
(ученическо общежитие), изградена в УПИ І, кв. 131 по плана на гр. Средец, при 
граници на помещението: изток и север – външен зид, запад – коридор, юг – 
помещение № 4, за инсталиране на телекомуникационни съоръжения и оборудване.  

2. Определя начална тръжна цена за месечен наем в размер на 200.00 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 наем за срок от 5 години. 
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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   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева   - 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

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

Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост (ЧОС) в с. Дебелт. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, 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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 788 

29 май 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: 
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1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 12 480,00 лв. 
без вкл. ДДС. 

2. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 
наддаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20273.501.570.1.4 с 
площ от 115.30 кв.м., намиращ се в сграда с идентификатор 20273.501.570.1, цялата 
с площ от 247 кв.м., брой нива на обекта: 1 и прилежаща част – асансьорна шахта с 
площ 9.30 кв.м., при граници на самостоятелен обект: на същия етаж– 
самостоятелен обект с идентификатор 20273.501.570.1.2, под обекта – 
самостоятелен обект с идентификатор 20273.501.570.1.2, над обекта – няма, ведно 
с 315.30/ 1051 кв.м. идеална част от поземлен имот с идентификатор 20273.501.570 
по КККР на село Дебелт; при граници на поземлен имот: 20273.501.1061, 
20273.501.569 и 20273.501.1144, при начална тръжна цена в размер на 12 480,00 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 – 13 

Гласували: “за” –  11 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 2 

  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   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева   - 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

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

Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с  
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идентификатор 53984.133.109, находящ се в землището на с. Орлинци. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

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

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

Живко Гърков: В момента кой стопанисва този имот. 

Маргарита Стойчева: Концесионера. 

Живко Гърков: Защото виждам, че граничи с друг имот, който пак се ползва от 

концесионера по докладната записка. Имота граничи на границата с язовир, който е 

отдаден на концесия. 

Маргарита Стойчева: Точно така граничи с язовир. 

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” – 3 

гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 789 

29 май 2019 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.78а от ППЗСПЗЗ, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие да бъде разделен имот с идентификатор 53984.133.109 с площ 

313391 кв.м., нтп – пасище, в м.”Долни лъки”, с Акт за ПОС №1137/27.06.2018 г., 
находящ се в землището на с. Орлинци, съгласно приложения проект за делба и да се 
образуват два нови имота съответно с проектен идентификатор 53984.133.3 с площ 
257987 кв.м. и 53984.133.2 с площ 55404 кв.м.  

2. След влизането в сила на решението по т.1 дава съгласие да се промени 
начина на трайно ползване на имот с проектен идентификатор 53984.133.2 от НТП 
„пасище” на НТП „друг вид земеделска земя”. 

3. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 
действия за разделяне на имота и промяна на начина на трайно ползване. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  10 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 3 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 
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  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 

  12.  Румен Хърсев Чанков  въздържал се 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева   - 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 

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

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

поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на 

гр. Средец. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

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

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 790 

29 май 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.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 
  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2019 година и включва в Раздел ІІІ В – имоти, които община Средец 
възнамерява да продаде под №36 – имот с идентификатор 17974.19.48,  и под №37 - 
имот с идентификатор 17974.19.50, находящи се в землището на гр. Средец. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 17974.19.48 в размер на 712,00 лева и за имот с 
идентификатор 17974.19.50 в размер на 214,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване за следните имоти ЧОС: 
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- имот с идентификатор 17974.19.48 по КККР на гр. Средец, с площ 3278 
кв.м., нтп – лозе, в м.”Аврамов гичит”, седма категория, при съседи: 17974.19.49, 
17974.19.50, 17974.19.696, 17974.19.776, 17974.19.43, с начална тръжна цена 780,00 
лева; 

- имот с идентификатор 17974.19.50 по КККР на гр. Средец, с площ 1000 
кв.м., нтп – лозе, в м.”Аврамов гичит”, седма категория, при съседи: 17974.19.696, 
17974.19.48, 17974.19.49, с начална тръжна цена 240,00 лева; 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да  проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  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   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева   - 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

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

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

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

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

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

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 791 

29 май 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и чл.26, чл.27 от НРПУРИВОС, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

наддаване, считано от стопанската 2019/2020 г., земеделски земи от общинския 
поземлен фонд по приложен списък, неразделна част от настоящото решение. 
 2. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата на търг с явно 
наддаване  за отдаване под наем на  земеделски земи от ОПФ по точка 1. за срок до 
5 стопански години, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и 
сключи договори за наем, при начални тръжни цени за ІІІ категория- 18,00 лв./дка, ІV 
категория- 17,00 лв./дка, V категория- 16,00 лв./дка, VІ категория- 15,00 лв./дка, VІІ 
категория- 14,00 лв./дка, VІІІ категория- 13,00 лв./дка, ІХ категория- 12,00 лв./дка, Х 
категория- 11,00 лв./дка, изоставени трайни насаждения- 12,00 лева/дка. 
 3. Участници в търговете с явно наддаване могат да бъдат само земеделски 
производители, регистрирани на територията на община Средец. 
 

 

 

С П И С Ъ К  

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

изоставена нива, изоставени трайни насаждения,  

предназначени за отдаване под наем за стопанската 2019/2020 година  

 

Землище с.Белеврен:  
Имот №009033-2,811 дка, VIII  категория - изоставена нива, м.”Лозята”,  
Имот №018110-1,275 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Над село”,  
Имот №024045-2,435 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Домуз орман”  
Имот №052027-20,990 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Голямата калка”  
Имот №052029-7,147 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Голямата калка”  
Землище с. Белила:  
Имот №000090-0,609 дка, ІІІ категория- нива,  
Имот №000092-1,773 дка, ІІІ категория- нива,  
Имот №000127-1,304 дка, ІХ категория- нива,  
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Имот №000176-9,082 дка, ІХ категория- нива,  
Имот №000204-2,559 дка, ІХ категория- нива,  
Имот №000231-2,239 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000246-1,171 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000248-0,278 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000277-6,326 дка, ІІІ категория- нива,  
Имот №000279-1,271 дка, ІІІ категория- нива,  
Имот №000285-0,886 дка, VІ категория- нива,  
Имот №011012-0,114 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011023-0,560 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011024-0,242 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011025-0,152 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011034-1,846 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011038-0,963 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011039-2,771 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011041-1,374 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011042-0,980 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011043-0,742 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011046-1,993 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011048-2,129 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011055-0,739 дка, VІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011056-0,505 дка, VІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011057-0,634 дка, VІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011064-0,389 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011066-0,983 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011068-0,449 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011069-0,285 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011070-0,268 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011071-0,178 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011073-0,732 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011074-0,145 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011075-0,336 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011079-0,775 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011080-0,691 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011081-0,586 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011082-0,555 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011100-0,205 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011116-0,741 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011117-0,450 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011185-1,054 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011214-1,233 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021010-12,999 дка, ІІІ категория- нива, м.”Парцелите” 
Имот №022003-7,000 дка, VІ категория- нива, м.”Парцелите” 
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Имот №044041-5,268 дка, ІХ категория- нива, м.”Ай дере”  
Землище с.Богданово:  
Имот №000033-3,542 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Елов дол” 
Имот №000038-9,791 дка, V категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000084-8,039 дка, VII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000108-1,845 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №000163-15,332 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Картала”  
Имот №000199-1,251 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000200-0,600 дка, VIII категория-изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000208-0,852 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000252-2,977 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000254-1,020 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000315-0,791 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000359-3,313 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000383-4,996 дка, VII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000394-1,626 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №000396-12,171 дка, V категория- нива, м.”Равния кън”  
Имот №000397-21,877 дка, V категория- нива, м.”Равния кън”  
Имот №000408-7,354 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №000534-48,094 дка, VIII категория- изоставен. тр. нас., м.”Клисе  тарла”  
Имот №000596-1,793 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000610-1,174 дка, IV категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000662-2,014 дка, IV категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000744-35,532 дка, IX категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000782-0,999 дка, IX категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000786-37,796 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Зимовника”  
Имот №000843-2,881 дка, V категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000892-4,187 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №001027-1,495 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №002179-4,452 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №002345-0,616 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №002348-1,473 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №002355-2,474 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №003058-0,970 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003059-1,758 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003060-0,989 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003062-1,040 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003063-1,434 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003064-1,339 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003065-1,959 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003066-1,989 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003074-0,965 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003082-0,161 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
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Имот №003086-0,107 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003087-0,043 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003088-0,328 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003090-1,605 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003091-0,984 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003093-0,416 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №004072-3,519 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №004103-1,660 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №004104-0,520 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №004105-1,935 дка, VIII категория- нива, м.”Край село” 
Имот №005107-1,033 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005108-2,147 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005111-0,849 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005112-3,868 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005113-1,979 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005114-1,202 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007127-0,660 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007128-0,496 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007129-1,004 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007132-1,052 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №008295-0,580 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №008296-0,547 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №013019-7,521 дка, VII категория- нива, м.”Гюбрето”  
Имот №014011-2,739 дка, IV категория- нива, м.”Гюбрето”  
Имот №015016-1,000 дка, VII категория- нива, м.”Кучка баир”  
Имот №016008-8,549 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кучка баир”  
Имот №021143-0,308 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021144-0,454 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021145-1,130 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021146-0,757 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021147-0,584 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021148-0,326 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021200-0,235 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №026026-7,918 дка, V категория- нива, м.”Зимовника”  
Имот №027015-0,765 дка, VII категория- нива, м.”Зимовника”  
Имот №027020-4,310 дка, VII категория- нива, м.”Зимовника”  
Имот №027022-8,992 дка, VII категория- нива, м.”Зимовника”  
Имот №027023-0,716 дка, VII категория- нива, м.”Зимовника”  
Имот №027026-2,601 дка, VII категория- нива, м.”Зимовника”  
Имот №033012-11,590 дка, V категория- изоставена нива, м.”Тетре баир”  
Имот №035015-5,744 дка, V категория- нива, м.”Равния кън” 
Имот №041006-5,709 дка, IV категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви”  
Имот №041009-1,073 дка, IV категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви”  
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Имот №041028-6,778 дка, IV категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви”  
Имот №041030-2,518 дка, IV категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви”  
Имот №042019-3,559 дка, IV категория- нива, м.”Елов дол”  
Имот №042022-5,628 дка, VII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №044008-1,284 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Картала”  
Имот №044012-2,676 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Картала”  
Имот №048008-0,708 дка, IX категория- нива, м.”Саръ гюлджик”  
Имот №048012-1,766 дка, IX категория- нива, м.”Саръ гюлджик”  
Имот №049010-1,706 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Саръ гюлджик”  
Имот №049019-4,160 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Саръ гюлджик”  
Имот №058025-3,579 дка, VIII категория- нива, м.”Еклен дере”  
Имот №063010-5,406 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Горпака”  
Имот №067016-4,804 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Инката”  
Имот №068032-0,397 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Инката”  
Имот №071026-1,301 дка, IV категория- нива, м.”Клисе тарла”  
Имот №072005-0,607 дка, VIII категория- нива, м.”Клисе тарла”  
Имот №075010-7,513 дка, VIII категория- нива, м.”Бошнака”  
Имот №076006-19,456 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Бошнака”  
Имот №077011-2,577 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №077012-3,998 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №079012-3,456 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Кумурджа”  
Имот №082003-1,535 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №085006-1,300 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Карна баир”  
Имот №086002-1,473 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №086003-0,511 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №089009-1,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №092013-3,322 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Карна баир”  
Имот №102001-13,999 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере”  
Имот №102010-33,502 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере”  
Имот №102011-13,758 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере”  
Имот №103012-71,126 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Карчан баир”  
Имот №104010-8,904 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Карчан баир”  
Имот №107012-11,533 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк”  
Имот №107020-14,014 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк”  
Имот №107022-12,025 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк”  
Имот №112006-7,645 дка, IX категория-изоставена нива, м.”Чеирето”  
Имот №113007-3,865 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Решела”  
Имот №113008-4,040 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Решела”  
Имот №114025-8,309 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи дол”  
Имот №116010-4,299 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чеирето”  
Имот №116054-6,048 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чеирето”  
Имот №118004-9,640 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дереюрт”  
Имот №118006-4,582 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дереюрт”  
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Имот №118011-11,162 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дереюрт”  
Имот №119005-5,707 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Плумин гроб”  
Имот №119006-7,032 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Плумин гроб”  
Имот №119008-4,540 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Плумин гроб”  
Имот №120004-10,812 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Долап дере”  
Имот №120011-8,825 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Долап дере”  
Имот №124010-2,965 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Кадалан”  
Имот №124014-3,966 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Кадалан”  
Имот №127011-7,947 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Бали гоьл”  
Имот №127012-3,404 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Бали гоьл”  
Имот №129004-0,401 дка, VIII категория- нива, м.”Бали гоьл”  
Имот №130012-2,974 дка, VIII категория- нива, м.”Бали гоьл”  
Имот №140003-7,183 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк”  
Имот №141003-1,445 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Даръдере”  
Имот №141004-4,947 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Даръдере”  
Имот №141006-7,472 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Даръдере”  
Имот №141007-11,585 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Даръдере”  
Имот №144002-9,506 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кадалан”  
Имот №152247-1,142 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Землище с.Варовник:  
Имот №000133-5,111 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чифлика”  
Имот №000218-12,173 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Акташ”  
Имот №000354-3,419 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Говедарката”  
Имот №000468-9,240 дка, VIII категория- нива,  
Имот №000739-2,011 дка, VIII категория- нива,   
Имот №001003-0,079 дка, VII категория- нива, м.”Юрта”  
Имот №001027-1,301 дка, VII категория- нива, м.”Под село”  
Имот №001136-1,068 дка, VII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №013028-3,267 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Говедарката”  
Имот №017011-9,020 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Акташ”  
Имот №024041-5,786 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Мандра баир”  
Имот №024067-3,223 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Мандра баир” 
Имот №033006-4,800 дка, VIII категория- нива, м.”Чифлика”  
Имот №036030-4,266 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кустарла”  
Имот №042008-8,866 дка, V категория- изоставена нива, м.”Факъ дере”  
Землище с.Вълчаново:  
Имот №000007-3,119 дка, V категория- изоставена нива, м.”Кабите”  
Имот №000203-1,441 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000204-0,449 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000205-1,070 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000245-0,319 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000319-0,173 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №000530-4,805 дка, VІ категория- нива, м.”Стария сливовски път”  
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Имот №000598-1,650 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №000831-2,303 дка, VІ категория- нива, м.”Дрингов кладенец”  
Имот №010073-2,063 дка, VІ категория- лозе, м. ”Лозята” 
Имот №010137-1,272 дка, VІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010236-0,541 дка, ІX категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010248-0,822 дка, ІX категория- лозе, м. ”Лозята 

Имот №010249-1,505 дка, ІX категория- лозе, м. ”Лозята 

Имот №011002-1,219 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011010-0,157 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011015-2,166 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011021-1,109 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011022-1,561 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011035-2,010 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011053-0,361 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011093-0,362 дка, VІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011100-4,083 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011104-4,017 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011140-2,973 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011142-0,936 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011195-0,550 дка, VІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011201-0,418 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011202-0,167 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011205-7,619 дка, V категория-нива, м.”До село 
Имот №011208-5,176 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011220-0,129 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011274-1,352 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011295-4,311 дка, VІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011296-6,435 дка, VІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011327-6,769 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011400-0,721 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011501 – 2,542 дка, ІХ категория–нива, м.”До село” 
Имот №011502 – 1,667 дка, ІХ категория - нива, м.”До село” 
Имот №011503-0,136 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011504-4,530 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011512-1,784 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011513-0,328 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011560-5,311 дка, V категория - нива, м.”До село” 
Имот №011590-2,736 дка, V категория - нива, м.”До село”  
Имот №011605 – 1,078 дка, ІХ категория–нива, м.”До село” 
Имот №011607-0,441 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011698-0,666 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №060062-1,002 дка, V категория- нива, м.”Дълбокия дол”  
Имот №120010-5,999 дка, V категория- нива, м.”Парцелите”  
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Имот №190006-9,001 дка, VІІ категория- нива, м.”Алигьоза”  
Имот №200025-9,839 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Кичев кладенец”  
Имот №215005-12,003 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Молловата падина”  
Имот №240004-3,213 дка, V категория- нива, м.”Малката могила”  
Имот №300026-3,930 дка, VІ категория- нива, м.”Дрингов кладенец”  
Имот №330026-3,967 дка, VІ категория- изоставена нива, м.”Елова нива”  
Имот №330027-3,136 дка, VІ категория- нива, м.”Елова нива”  
Имот №350006-3,396 дка, ІХ категория- ливада, м.”Двете реки”  
Имот №370018-4,000 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Манастирчето”  
Имот №373006-8,000 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Граден кладенец”  
Имот №405023- 6,946 дка, V категория- изоставена нива, м.”Киров кладенец”  
Имот №440012-2,409 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Орловица”  
Землище с.Гранитец:  
Имот №001029-3,180 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Анзова чешма”  
Имот №003020 – 1,209 дка, VІІІ категория– нива, м.”Синьо каменски път”  
Имот №011005-5,217 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Сливовски път”  
Имот №011013-5,853 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Сливовски път”  
Имот №011015-10,003 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Сливовски път”  
Имот №012008-6,242 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Орташки ниви”  
Имот №013004-23,804 дка, VІІІ категория-др. изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №013013-38,421 дка, VІІІ категория- др. изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №013014-30,014 дка, VІІІ категория- др. изоставена нива, м.”Лозята”  
Землище с.Граничар  
Имот №022005-3,167 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №022014-0,326 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №024005-0,315 дка, VIII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №024035-4,771 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №029005-0,274 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №033012-2,402 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Землище с.Голямо Буково:  
Имот №010016-8,167 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010018-16,340 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010021-2,577 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010032-1,984 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010039-7,628 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010047-4,744 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010053-2,652 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010054-1,687 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010058-2,071 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010067-3,500 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010184-0,677 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010185-7,848 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №011004-4,919 дка, ІV категория–нива, м.”Влашки юрт”  
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Имот №012011-2,031 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №014008-15,250 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №014013-5,010 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №014016-2,083 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №014021-11,356 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №015003- 10,101 дка, VІІІ категория-изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015004- 19,161 дка, VІІІ категория-изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015008-14,143 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  
Имот №015009-2,308 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015017-4,962 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015028-2,904 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015029-4,019 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015046-2,980 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015054-2,797 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище”,  
Имот №015060- 80,649 дка, VІІІ категория-изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №016002-2,996 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №016007-0,920 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №016021-9,581 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №016023-5,641 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №016024-3,414 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №016048-1,334 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №017001-8,199 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №017006-8,893 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №017007-1,458 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №017015-70,818 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №018003-12,400 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова 
поляни”  
Имот №018004-8,997 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова 
поляни”  
Имот №018011-5,900 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова 
поляни”  
Имот №018013-14,714 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова 
поляни”  
Имот №018014-27,943 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова 
поляни”  
Имот №018018-12,748 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова 
поляни”  
Имот №018024-6,632 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №018026-4,585 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова 
поляни”  
Имот №021013-3,692 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Калето”  
Имот №021020-0,688 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Калето”  
Имот №021023-1,551 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Калето”  
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Имот №022018-1,959 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Беглийски дол”  
Имот №022026-2,890 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Беглийски дол”  
Имот №022034-0,852 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Беглийски дол”  
Имот №022035-5,715 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Беглийски дол”  
Имот №023008-29,906 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №023011-5,900 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №023013-6,573 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №023014-10,164 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №023015-3,757 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дядо Кралев баир”  
Имот №023016-12,931 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дядо Кралев баир”  
Имот №023023-4,401 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Янчев кладенец”  
Имот №024006-2,845 дка, V категория- изоставена нива, м.” Факийска река”  
Имот №024008-1,463 дка, V категория- изоставена нива, м.” Ябълката”  
Имот №024017-7,888 дка, V категория- изоставена нива, м.”Ябълката”  
Имот №025001-12,861 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Боево”  
Имот №025028-1,499 дка, V категория- изоставена нива, м.” Боево”  
Имот №025283-13,612 дка, V категория- изоставена нива, м.” Факийска река”  
Имот №025285-29,305 дка, V категория- изоставена нива, м.” Факийска река”  
Имот №026018-2,084 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №026023-0,866 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №026026–4,264 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №027008-4,474 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Алиев чаир”  
Имот №027010-4,638 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Алиев чаир”  
Имот №027016-3,679 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Алиев чаир”  
Имот №027020-25,800 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Алиев чаир”  
Имот №028016-4,068 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Сарпасан”  
Имот №028022-1,597 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №028025-0,748 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №028026-0,393 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №028034-2,713 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №028036-4,334 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №028037-1,850 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан”  
Имот №028048-19,699 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №029004-3,212 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Влахов дол”  
Имот №029020-0,573 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №029028-10,234 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030004-4,775дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030007-5,108 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030009-10,638 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030012-1,624 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030016-1,196 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030021-3,000 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030027-2,703 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
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Имот №030037-72,432 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030038-6,572 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030040-1,669 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030047-8,401 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030049-86,299 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №034003-5,198 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  
Имот №034005-48,307 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  
Имот №034014-6,503 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  
Имот №034016-25,048 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Керна баир”  
Имот №034038-1,524 дка, V категория- изоставена нива, м.” Геренето”  
Имот №035001-3,742 дка, IX категория- изоставена нива, м.” Боево”  
Имот №035022-81,245 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  
Имот №035023-14,110 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир” 
Имот №035024-17,990 дка, IX категория- изоставена нива, м.” Боево”  
Имот №035029-10,000/50,476 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Боево”  
Имот №036001-10,693 дка, V категория- изоставена нива, м.”Боево”  
Имот №036012-10,622 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” До село”  
 Имот №036018-2,778 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол” 
Имот №037002-2,138 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037005-1,296 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037008-1,981 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037014-2,750 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037015-0,868 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037019-0,949 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037020-1,987 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037030-1,286 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037033-1,272 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037038-1,063 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037041-1,354 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037043-0,860 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037045-3,982 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037050-3,535 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037052-2,492 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037053-0,463 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037055-1,489 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037056-1,415 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037058-4,184 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037059-0,735 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037061-1,662 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037062-1,705 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037066-0,607 дка, VII категория- нива, м.”Харманите”  
 Имот №038001-3,718 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038005-3,255 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
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Имот №038006-3,181 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038007-1,341 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038008-0,607 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038009-0,813 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038011-0,944 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038016-1,147 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038018-0,502 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038019-0,210 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038020-0,067 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №039001-4,366 дка, V категория- нива, м.” До село”  
Имот №039002-0,823 дка, V категория- нива, м.” Харманите”  
Имот №039003-0,923 дка, V категория- нива, м.” Харманите”  
Имот №039040-0,839 дка, VII категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №039041-3,769 дка, VII категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №039048-23,801 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Харманите”  
Имот №040030-1,355 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол”  
Имот №040031-6,750 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол”  
Имот №040448-0,459 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кованлъка”  
Имот №041001-11,900 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Керна баир”  
Имот №041006-4,682 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол”  
Имот №041009-9,130 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Керна баир”  
Имот №041018-5,562 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Керна баир”  
Имот №042011-77,294 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Бангиева кория”  
Имот №043016-5,380 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Махалата”  
Имот №046013-4,741 дка, V категория- изоставена нива, м.”Златарски дол”  
Имот №046023-37,855 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Златарски дол”  
Имот №046028-4,281 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Златарски дол”  
Имот №047012-1,532 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047022-4,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047044-1,217 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  
Имот №047047-11,293 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047048-8,400 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047051-1,794 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047053-29,243 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047055-3,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047057-4,663 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047060-4,934 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047063-3,756 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047064-9,911 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047066-5,110 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №049006-4,079 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Илио-завоя”  
Имот №049011-1,196 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чокаря”  
Имот №049020-0,929 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Корията”  
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Имот №049031-6,800 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Корията”  
Имот №050010-2,088 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  
Имот №050024-1,342 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Илио-завоя”  
Имот №050026-10,796 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Илио-завоя”  
Имот №051026-1,000 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  
Имот №052001-1,935 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бяла река”  
Имот №052005-0,636 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бяла река”  
Имот №052016-6,898 дка, V категория- изоставена нива, м.”Буланска лъка”  
Имот №053001-0,363 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бяла река”  
Имот №054016-1,100 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Бяла река”  
Имот №055010-0,505 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дълбокия дол”  
Имот №055015-0,540 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Върбански дол”  
Имот №055022-1,081 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дълбокия дол”  
Имот №055026-1,468 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дълбокия дол”  
Имот №057001-2,070 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Върбански дол”  
Имот №058008-1,934 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №058009-1,421 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №058018-7,714 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №059014-0,903 дка, V категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №060006-1,944 дка, V категория- нива, м.”Милев кладенец”  
Имот №060022-4,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Стари лозя”  
Имот №060035-1,157 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Стари лозя” 
Имот №060037-1,860 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Стари лозя” 
Имот №060040-2,700 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Стари лозя” 
Имот №060046-2,329 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Стари лозя” 
Имот №060058-1,285 дка, V категория- изоставена нива, м.”Стари лозя”  
Имот №061003– 3,722 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Караевренска река” 
Землище с.Горно Ябълково:  
Имот №000155-14,070 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000158-2,322 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000248-23,156 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000267-11,347 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000295-0,854 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000380-10,034 дка, V категория- нива, м.”Калето”  
Имот №000426-4,259 дка, V категория- нива, м.”Цигански поляни”  
Имот №000436-5,196 дка, V  категория- нива, м.”Цигански поляни” 
Имот №000500-6,359 дка, V категория- нива, м.”Цигански поляни”  
Имот №000582-2,719 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000583-5,517 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010082-0,140 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №010101-2,251 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №010135-0,430 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011013-1,407 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
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Имот №011017-0,937 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011033-1,405 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011037-1,234 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011052-1,244 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011056-1,141 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №017004-10,200 дка, V категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №017020-11,229 дка, V категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №017025-11,159 дка, V категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №017026-16,235 дка, V категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №017033-6,997 дка, V категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №017053-2,900 дка, V категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №018044-18,263 дка, V категория- нива, м.”Пумпалова курия”  
Имот №018052-2,000 дка, V категория- нива, м.”Пумпалова курия”  
Имот №020049-6,396 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №020050-1,600 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №026001-8,001 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026005-28,399 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026008-17,599 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026011-18,802 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026016-29,182 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026018-5,500 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026019-8,201 дка, V категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №036004-4,156 дка, V  категория- нива, м.”Три кладенеца” 
Имот №041060-11,420 дка, V категория- нива, м.”Домусчийца”  
Имот №041064-5,422 дка, V категория- нива, м.”Алмаджик”  
Имот №041065-11,561 дка, V категория- нива, м.”Алмаджик”  
Имот №041096-17,600 дка, V категория- нива, м.”Алмаджик”  
Имот №041115-29,598 дка, V категория- нива, м.”Алмаджик”  
Имот №043033-6,628 дка, V категория- нива, м.”Турлакова кория”  
Землище с.Дебелт: 
Имот №37.82 – 279,901 дка, ІХ категория–изоставена нива, м.”Белия камън”, 
Землище с.Дюлево: 
Имот №000323- 3,246 дка, VІ категория- изост.трайни насаждения, м.”Калъчев 
мост” 
Имот №000342- 9,696 дка, VІІ категория- др.сел.ст. територия, м.”Около село” 
Имот №002238- 5,500 дка, ІV категория- нива, м.”Балова могила” 
Имот №002245- 6,668 дка, ІV категория- нива, м.”Среден сърт” 
Имот №009066- 7,100 дка, ІV категория- нива, м.”Бургаски път” 
Имот №011097- 5,999 дка, ІV категория- нива, м.”Палинково кладенче” 
Имот №017102- 21,709 дка, ІV категория- нива, м.”Дренака” 
Имот №031023- 39,999 дка, V категория- нива, м.”Хумата” 
Землище с.Долно Ябълково:  
Имот №000051-1,207 дка, V Категория- нива, м.”Канарата” 
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Имот №000216-20,959 дка, V категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №000390-10,150 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000417-1,815 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000514-93,923 дка, V категория- нива, м.”Местев кладенец”  
Имот №010006-0,446 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010007-1,605 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011008-0,362 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011009-0,101 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011010-0,497 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011014-0,805 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011025-0,415 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011041-4,539 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011049-0,450 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011058-0,032 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011077-1,656 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011110-0,411 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011111-0,169 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011116-0,251 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №012027-11,144 дка, V категория- нива, м.”Коначки дол”  
Имот №015052-0,900 дка, V категория- нива, м.”Тумбата”  
Имот №016014-6,017 дка, V  категория- нива, м.”Мочура” 
Имот №020001-77,666 дка, V категория- нива, м.”Брадев баир”  
Имот №025022-5,169 дка, V категория- нива, м.” Кладенците ”  
Имот №025026-5,000 дка, V категория- нива, м.” Кладенците ”  
Имот №031036-7,901 дка, V категория- нива, м.”Дряново”  
Имот №031037-7,501 дка, V категория- нива, м.”Дряново”  
Имот №034010-9,605 дка, V категория- нива, м.”Местев кладенец”  
Имот №034015-7,032 дка, V категория- нива, м.”Местев кладенец”  
Имот №039005-7,927 дка, V категория- нива, м.”Китката”  
Имот №040029-25,000 дка, V категория- нива, м.”Коджа меше”  
Имот №041019-4,378 дка, V категория- нива, м.”Коджа меше”  
Имот №043016-18,700 дка, V категория- нива, м.”Вълканов орман”  
Имот №043021-4,433 дка, V категория- нива, м.”Вълканов орман”  
Имот №043023-19,765 дка, V категория- нива, м.”Вълканов орман”  
Имот №044005-3,034 дка, V категория- нива, м.”Попов герен”  
Имот №045020-2,804 дка, V категория- нива, м.”Попов герен”  
Имот №047007-3,000 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047008-6,193 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047011-8,937 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047013-9,613 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047018-12,000 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047023-4,368 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047032-3,378 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
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Имот №048001-88,649 дка, V категория- нива, м.”Попова тумба”  
Имот №048002-3,621 дка, V категория- нива, м.”Мочура”  
Землище с.Драчево:  
Имот №000249- 3,307 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Кавак дере”,  
Имот №000339-1,364 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Дългата поляна”  
Имот №000477-0,998 дка, ІХ категория- нива, м.”Арпалъка”  
Имот №000509-1,181 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Дългата поляна”  
Имот №000512-1,031 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Дългата поляна”  
Имот №000514-1,093 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Дългата поляна”  
Имот №000578-2,022 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”   
Имот №036026- 7,490 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Тютюнлука”,  
Имот №037002- 4,702 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Кавак дере”,  
Землище с.Драка:  
Имот №020045-1,094 дка, ІХ категория- нива, м.”Байряка” ,  
Имот №021009-1,087 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята” ,  
Имот №021010-4,458 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята” ,  
Имот №021013-1,898 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята” ,  
Имот №021032-1,025 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята” ,  
Имот №021039-1,540 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята” ,  
Имот №021060-1,521 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята” ,  
Имот №021064-1,369 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята” ,  
Имот №021092-1,553 дка, ІХ категория-нива, м.”Лозята” ,  
Имот №021098-1,805 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята” ,  
Имот №021174-1,217 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята” ,  
Имот №022010-2,288 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята” ,  
Землище с.Загорци:  
Имот №000294-4,251 дка, Х категория- изоставена нива,  
Имот №012001-25,298 дка, ІV категория- нива, м.”Фотула”  
Имот №044010-30,780 дка, ІІІ категория- нива, м.”Грозева кория”  
Имот №056003-24,001 дка, ІІІ категория- нива, м.”Трънова поляна”  
Имот №057001-40,975 дка, ІІІ категория- нива, м.”Зеленков блок”  
Имот №065001-7,369 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №067005-3,831 дка, VІІ категория- нива, м.”Двата чучура 
Имот №075007-4,599 дка, ІV категория- нива, м.”Айдън тепе”  
Имот №101002-14,232 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Гюр чешма” 
Имот №132002-7,965 дка, Х категория- изоставена нива, м.”Каба зурна”  
Имот №159003-5,190 дка, ІХ категория- нива, м.”Кирисмаилова чешма”  
Имот №173005-25,283 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пенерджика”  
Имот №174006-7,809 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пенерджика”  
Имот №176005-18,200 дка, V категория- нива, м.”Пенерджика”  
 
Землище с.Зорница:  
Имот №000564-18,328 дка, V категория- изоставена нива, 
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Имот №018215-1,175 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Землище с.Кирово:  
Имот №000025-25,652 дка, VIII категория- нива, м.” Текенджанските лозя”  
Имот №000060-0,352 дка, IV  категория- използв. ливада, м.”Джостров цер” 
Имот №000078-15,766 дка, V категория- изоставена нива, м.”Горните лозя”  
Имот №000151-20,504 дка, V категория- нива, м.”Чанакчийца”  
Имот №000186–3,005 дка, VIII категория- използвана ливада, м.”Старите лозя” 
Имот №000194-4,468 дка, VIII категория- нива, м.” Горните лозя”  
Имот №000255-2,295 дка, IX категория- нива, м.”Манольов орман”  
Имот №000309-2,699 дка, VIII категория- нива, м.” Край село”  
Имот №000319-5,158 дка, V категория- нива, м.” Край село”  
Имот №000459-3,676 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №000571-12,801 дка, VIII категория- нива, м.”Талашман тарла”  
Имот №000640-3,770 дка, VIII категория- нива, м.”Талашман тарла”  
Имот №000666-7,504 дка, VII категория- нива, м.”Талашман тарла”  
Имот №000668-12,836 дка, VIII категория- нива, м.”Талашман тарла”  
Имот №000669-12,381 дка, VIII категория- нива, м.”Талашман тарла”  
Имот №000681-43,732 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №000746-0,693 дка, VIII категория- нива, м.”Али паша”   
Имот №000756-1,765 дка, VIII категория- нива, м.”Али паша”  
Имот №001009-20,212 дка, VII категория- нива, м.”Шабан баир”  
Имот №001187-75,765 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Шабан баир”  
Имот №002103-0,902 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Шарапьол”  
Имот №007001-36,787 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №011080-0,724 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014002-1,351 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014014-0,702 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските 
лозя”  
Имот №014017-0,541 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските 
лозя”  
Имот №014022-0,611 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските 
лозя”  
Имот №014027-3,350 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014028-0,396 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014030-0,466 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014031-0,211 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014032-0,298 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014034-0,585 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014038-1,515 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014049-1,898 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014056-1,509 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските 
лозя”  
Имот №014058-0,849 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
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Имот №014191-1,072 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските 
лозя”  
Имот №022002-13,726 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските 
лозя”  
Имот №024030-2,428 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №024048-1,600 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №024051-1,162 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №024053-2,326 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №024200-0,457 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №030102-0,198 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Църквището”  
Имот №045006-2,449 дка, VIII категория- нива, м.” Юмручкия камък”  
Имот №045011-19,797 дка, VIII категория- нива, м.” Юмручкия камък”  
Имот №047001-1,796 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дойнова лъка”  
Имот №072019-8,898 дка, V категория- нива, м.”Каратепе”  
Имот №108022-0,322 дка, VIII категория- нива, м.” Осман баир”  
Имот №123005-0,182 дка, V категория- изоставена нива, м.” Край село”  
Имот №123009-1,770 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №123010-1,613 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №123012-2,126 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №123020-1,680 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №124003-1,483 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №124004-1,954 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №124005-0,796 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №124010-1,553 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №125193-0,228 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №125196-0,908 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №129053-0,715 дка, VI категория- нива, м.”Тасмата”  
Землище с.Кубадин:  
Имот №000006-2,536 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000007-0,406 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000016-5,531 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000020-1,161 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000022 -3,114 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000032-1,244 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000043-1,144 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000272-1,184 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000285-1,258 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000286-2,578 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000287-0,734 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000288-1,703 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000299-1,854 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000300-5,667 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №001002-3,672 дка, IX категория- нива, м.”Лозята”  
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Имот №001004-3,408 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №005001-3,833 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006005-2,162 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006013-3,319 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006017-2,773 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006029-2,777 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006030-1,238 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006031-2,944 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006032-2,912 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006035-1,845 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006038-3,101 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007015 –3,375 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007022-3,543 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007024-2,895 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007031-3,107 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007033-3,324 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008001-3,421 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008002-2,125 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008003-4,207 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008007-3,842 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008008-2,384 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008009-1,842 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008010-1,273 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008011-1,150 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008012-3,365 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008018-2,577 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008024-1,201 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008025-1,551 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008030-1,364 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009002-1,146 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009004-2,079 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009005-1,514 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009006-1,094 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009007-1,112 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009008-1,132 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009016-1,116 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009027 –7,095 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010001-4,202 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010023-6,233 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010026-5,467 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010031-3,456 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010036-3,492 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010037 –9,723 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
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Имот №011006 –6,096 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011009– 12,005 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011016-1,364 дка, IX категория- нива, м.”При село”  
Имот №011018-0,651 дка, IX категория- нива, м.”При село”  
Имот №011021– 26,775 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №012002 –7,129 дка, VІІ категория- нива, м.”Бачова кория”  
Имот №013007-1,874 дка, VII категория- нива, м.”Бачова кория”  
Имот №013013-2,901 дка, VII категория- нива, м.”Бачова кория”  
Имот №013034 –8,114 дка, ІХ категория- нива, м.”Дълбок дол”  
Имот №014019 –20,282 дка, ІХ категория- нива, м.”Доган бунар”  
Имот №016004-4,355 дка, IX категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №016007 –14,040 дка, ІХ категория- нива, м.”Долапа”  
Имот №016008-5,558 дка, IX категория- нива, м.”Долапа”  
Имот №016011 –10,829 дка, ІХ категория- нива, м.”Долапа”  
Имот №017002 –9,637 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №020011-5,176 дка, IX категория- нива, м.”Голямата река”  
Имот №022001-3,456 дка, IX категория- нива, м.”При село”  
Имот №022007 –11,433 дка, ІХ категория- нива, м.”При село”  
Имот №026004 –19,104 дка, ІХ категория- нива, м.”Стражата”  
Имот №026008 – 7,004 дка, ІХ категория- нива, м.”Стражата”  
Имот №026009 –6,101 дка, ІХ категория- нива, м.”Стражата”  
Имот №026026 –47,413 дка, ІХ категория-  нива, м.”Стражата” 
Имот №026027 –22,231 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Стражата”  
Имот №029005 –11,377 дка, VІІ категория- нива, м.”Жеков дол”  
Имот №029023 –3,997 дка, VІІ категория- нива, м.”Яки бент”  
Имот №029024 –11,366 дка, VІІ категория- нива, м.”Яки бент”  
Имот №029043 –13,423 дка, VІІ категория- нива, м.”Яки бент”  
Имот №030023-1,793 дка, VII категория- нива, м.”Селска река”  
Имот №031002 –6,637 дка, VІІ категория- нива, м.”Юрта”  
Имот №033025 –4,104 дка, VІІ категория- нива, м.”Тетри баир”  
Имот №044001 –38,802 дка, ІХ категория- нива, м.”Чешме баир”  
Имот №045008 –4,856 дка, ІХ категория- нива, м.”Корията”  
Имот №300001-1,201 дка, VII категория- нива, м.”При село” 
Имот №300002-1,637 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №300004-0,884 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Землище с.Maлина:  
Имот №000025-14,937 дка, V и III категория- изоставени тр. нас., м.”Орхановски път”  

Имот №002004-5,256 дка, VII категория- нива, м.”Около село”  
Имот №002005-24,682 дка, VII категория- нива, м.”Около село”  
Имот №002009-20,755 дка, VII и III категория- нива, м.”Около село”  
Имот №002013-2,629 дка, VII категория- нива, м.”Около село”  
Имот №002023-34,400 дка, VII категория- нива, м.”Около село”  
Имот №006085-1,817 дка, VII категория- нива, м.”Около село”  
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Имот №006086-17,995 дка, VII категория- нива, м.”Витанова могила”  
Имот №006196-6,018 дка, III категория- нива, м.”Витанова могила”  
Имот №007005-10,999 дка, III категория- нива, м.”Нови лозя”  
Имот №007018-0,674 дка, III категория- нива, м.”Нови лозя”  
Имот №007045-0,644 дка, VII категория- лозе, м.”Нови лозя”  
Имот №009019-11,529 дка, IX и III категория- нива, м.”Кайл дере”  
Имот №011014-13,494 дка, IV категория- нива, м.”Около село”  
Имот №011015-15,236 дка, IX категория- нива, м.”Кайл дере”  
Имот №013005-3,669 дка, III категория- нива, м.”Кайл дере”  
Имот №015064- 22,799 дка, ІV категория- нива, м.”Парцелите” ,  
Землище с.Mомина Църква:  
Имот №000083-8,336 дка, V категория- нива, м.”Балаклия”  
Имот №000797-1,319 дка, VІІІ категория- нива, м.”Паздерковица”  
Имот №000866-0,707 дка, VІІІ категория- нива, м.”Грекова река”  
Имот №001119-1,950 дка, VІІІ категория- нива, м.”Пашов баир”  
Имот №002910-0,342 дка, V категория- нива, м.”Врачев дол”  
Имот №002912-0,191 дка, V категория- нива, м.”Врачев дол”  
Имот №002913-0,491 дка, V категория- нива, м.”Врачев дол”  
Имот №030001-1,176 дка, V категория- нива, м.”Тодорова кория”  
Имот №073032-0,116 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №074015-0,691 дка, VІІІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №074019-0,636 дка, VІІІ категория- нива, м.”Край село”  
Землище с.Орлинци:  
Имот №011001- 11,318 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011002- 11,622 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011003- 11,644 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011004- 9,526 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011005- 2,809 дка, ІV категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011008- 3,407 дка, ІV категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011009- 2,784 дка, ІV категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011014- 3,530 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011016- 4,535 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011017- 2,123 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011018- 2,085 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011020- 1,989 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011021- 2,096 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011022- 3,128 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011023- 3,237 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011024- 2,968 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011038- 1,967 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011044- 2,303 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011045-2,305 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011046- 1,333 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село” ,  
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Имот №011049- 1,932 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011058- 4,638 дка, ІІІ категория-нива, м.”До село”  
Имот №011071- 1,824 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011072- 4,120 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село” ,  
Имот №011074- 1,198 дка, ІІІ категория-нива, м.”До село”  
Имот №011075- 1,423 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село” ,  
Землище с. Проход:  
Имот №014024 –51,741 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”Севри колиба”,  
Имот №017107 – 2,000 дка, ІІІ категория- нива, м.”Долни лъки” 
Имот №019017-2,213 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Кереча” 
Имот №020004-1,805 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Кереча”  
Имот №020163 –10,019 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Кереча”,  
Имот №020182-35,139 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Кереча”  
Землище с.Пънчево: 
Имот №000401-23,330 дка, ІХ категория- др.селс.стоп. територия, м.”Плячката”  
Имот №000403-7,265 дка, ІХ категория- др.селс.стоп. територия, м.”Плячката”  
Имот №000404-2,014 дка, ІХ категория- др.селс.стоп. територия, м.”Плячката”  
Имот №000409-1,488 дка, VІІ категория- др.селс.стоп. територия, м.”Плячката”  
Имот №000410-1,333 дка, ІХ категория- др.селс.стоп. територия, м.”Плячката”  
Землище с.Росеново:  
Имот №000052–10,735 дка, V категория– нива, м.”Асанка”,  
Имот №000063-3,328 дка, IV категория- полска култура,  
Имот №000064-4,650 дка, IV категория- полска култура,  
Имот №000065-5,270 дка, IV категория- полска култура,  
Имот №000075-2,137 дка, IV категория- полска култура, м.”Щрабанка”  
Имот №000078–23,980 дка, ІV категория- изост.нива, м.”Щрабанка”,  
Имот №000137–32,248 дка, ІV категория- изост.нива, м.”Асанка”,  
Имот №000218-2,705 дка, IV категория- полска култура,  
Имот №000275-12,903 дка, IV категория- др.селищна тер. 
Имот №000276-4,337 дка, VI категория- др.селищна тер. 
Имот №000277-2,172 дка, IV категория- др.селищна тер. 
Имот №000280-21,125 дка, VI категория- др.селищна тер. 
Имот №000286-1,267 дка, VI категория- полска култура, м.”Герена”  
Имот №000396–17,383 дка, VІ категория- изост.нива, м.”Колев баир”,  
Имот №002010–10,682 дка, VІІ категория- изост.нива, м.”Трънката”,  
Имот №002017-2,309 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Трънката”  
Имот №003007–5,558 дка, VІІ категория- изост.нива, м.”Бадюлюв кайряк”,  
Имот №003008–46,065 дка, VІІ категория– изост.нива, м.”Бадюлюв кайряк”,  
Имот №004020–7,168 дка, VІІ категория– изост.нива, м.”Кабата”,  
Имот №006016-8,226 дка, IX категория- полска култура, м.”Болоджа”  
Имот №009040-1,527 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Асанка”  
Имот №012015–67,216 дка, ІV категория- нива, м.”Щрабанка”,  
Имот №012074–46,068 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Щрабанка”,  
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Имот №012136–3,574 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Щрабанка”,  
Имот №012172–50,549 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Щрабанка”,  
Имот №018019-3,115 дка, IV категория- полска култура, м.”Средецки път”  
Имот №031033–59,749 дка, V категория– изост.нива, м.”Каравалов гьол”,  
Имот №031034–29,383 дка, V категория– изост.нива, м.”Каравалов гьол”,  
Имот №031035–5,475 дка, V категория– изост.нива, м.”Каравалов гьол”,  
Имот №031036–4,206 дка, V категория– изост.нива, м.”Каравалов гьол”,  
Имот №032090–8,062 дка, ІХ категория– изост.нива, м.”Суровичка”,  
Землище с.Сливово:  
Имот №001018–22,625 дка, ІХ категория–изоставена нива, м.”Долния юрт”  
Имот №003001–126,624 дка, VІІ категория–нива, м.”Стоянкин дол”  
Имот №005002–30,798 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Джанова бахча”  
Имот №009011–4,400 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Юрта”  
Имот №021001–1,006 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021005–0,119 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021014–1,272 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021046–0,672 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021057–0,816 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021060–0,889 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021063–0,813 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021065–1,436 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021066–0,525 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021067–0,326 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №024006–11,003 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №024029–8,605 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №024083–8,446 дка, VІІІ категория– нива, м.”Лозята”  
Имот №030001 – 8,403 дка, VІІ категория–изоставена нива, м.”Тумбата” 
Имот №033008–20,101 дка, VІІ категория–нива, м.”Андонов азмак”  
Имот №035003–9,947 дка, VІІ категория–изоставена нива, м.”Караманов кладенец”  
Землище с.Синьо Камене:  
Имот №004010 – 9,075 дка, VІІІ категория– нива, м.”Кавак орман”,  
Имот №011003 – 1,116 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”До село”,  
Имот №011010 – 4,198 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”До село”,  
Имот №011013 – 3,420 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”До село”,  
Имот №013026 – 3,397 дка, VІІІ категория- нива, м.”Костадин гьол”,  
Землище с.Суходол: 
Имот №060006-4,837 дка, III категория-нива, м.”До село”  
Имот №087012-0,337 дка, V категория- изоставена нива, м.”Джендема”,  
Имот №094007-2,273 дка, IV категория- използ. ливада, м.”Златеви дерета”,  
Имот №100001-5,053 дка, III категория-нива, м.”До село”  
Землище  с.Светлина  
Имот №000277-36,344 дка, V кат.- нива, м.”Кавалджика”, 
Имот №000278-26,035 дка, V кат.- нива, м.”Кавалджика”, 
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Имот №000297–14,048 дка, VІІ кат.- нива, м.”Грудовски път”,  
Имот №000307-0,829 дка, ІІІ кат.- изоставена нива, м.”Черкезка лъка”,  
Имот №000326-3,743 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №004016-1,661 дка, V кат.- нива, м.”Першавска река”, 
Имот №018005 – 0,464 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”  
Имот №019011 – 3,000 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”,  
Имот №047001-1,424 дка, ІІІ категория, нива, м.”Колайската река”,  
Имот №102008 – 5,230 дка, V кат.- нива, м.”Жълтата локва”, 
Имот №102010 – 5,003 дка, V кат.- нива, м.”Жълтата локва”,  
Имот №102012-4,181 дка, V категория, нива, м.”Жълтата локва”,  
Имот №102018-3,236 дка, V категория, нива, м.”Жълтата локва”,  
Имот №102019 – 4,775 дка, V кат.- нива, м.”Жълтата локва”,  
Имот №132001-1,940 дка, ІV категория, нива, м.”Лозята”,  
Имот №137029–0,476 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137035–1,121 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №139010–0,625 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №140036–1,034 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №143038–1,234 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №144001–0,364 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лисичев баир”, 
Имот №144027–0,375 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144037–0,388 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144047–0,693 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №146008–1,313 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №150001–1,256 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №150014–1,810 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №151016–2,088 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №151017–1,187 дка, ІV кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152053–0,795 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152056–0,545 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152057–0,962 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152058–1,065 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152079–0,401 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №166001–2,544 дка, ІV кат.- нива, м.”До село”,  
Имот №166009–3,075 дка, ІV кат.- нива, м.”До село”,  
Землище гр. Средец:  
Имот №000009-2,741 дка, ІІІ категория– нива, м.”Циганско кладенче”  
Имот №000077-1,526 дка, ІІІ категория– изоставена нива, м.”Баев бент”   
Имот №000109-1,176 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000121-0,879 дка, ІІІ категория– нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000124-13,996 дка, ІІІ категория– нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000140-2,648 дка, ІІІ категория, нива, м.”Долапски баир”  
Имот №000187-8,059 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000199-7,135 дка, ІІІ категория– нива, м.”Дамчетата”  
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Имот №000211-3,829 дка, ІІІ категория–нива, м.”Циганско кладенче” 
Имот №000244-0,307 дка, ІІІ категория– изоставена нива, м.”Под село -СРГ”,  
Имот №000297 – 3,445 дка, ІV категория, изост.нива, м.”Старото пладнище”  
Имот №000311 – 43,065 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Таушан тепе”  
Имот №000362 – 3,993 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Долапски баир”  
Имот №000371-8,069 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000379-1,632 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000450-0,439 дка, VІІ категория–нива, м.”Малката река”  
Имот №000468 – 40,511 дка, ІV категория, ероз.нива, м.”Калдаръма”  
Имот №000472 – 30,703 дка, ІV категория, ероз.нива, м.”Ушите”  
Имот №000506-1,109 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000507-5,492 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000581-11,732 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Градишка река”  
Имот №000594-2,228 дка, ІХ категория, изост.нива, м.”Таушан тепе” 
Имот №000613-9,809 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Таушан тепе” 
Имот №000627-3,324 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Чебук дере”  
Имот №000628-1,170 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Чебук дере”  
Имот №000653-11,249 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Черквището”  
Имот №000730-0,705 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000732-4,989 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000734-2,582 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000736-2,259 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000762-19,222 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000763-2,029 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000804- 10,549 дка, V категория-нива, м.”Белия камък”,  
Имот №000831-4,855 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Миловска река”  
Имот №000842-2,199 дка, ІХ категория, изост.нива, м.”Миловска река”  
Имот №000848-3,934 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Белия камък”  
Имот №000899-1,406 дка, V категория, изост.нива, м.”Дервишки път”  
Имот №000901-1,582 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №000907-0,460 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Янев мост”  
Имот №000914-6,631 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №000915-3,150 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №000916-6,898 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №000936-2,785 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №000954-1,507 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №001055-17,063 дка, VІІ категория– нива, м.”Болуджа” ,  
Имот №001058-3,210 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №001060-1,939 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №001062-33,821 дка, ІХ категория–нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №001085-2,763 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №001086-0,785 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №001109-24,327 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Аврамов мост”  
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Имот №001153-2,364 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Градишка река”  
Имот №010019-0,196 дка, ІІІ категория-нива, м.”Под село-СРГ”  
Имот №014115-2,487 дка, VІ категория– изоставена нива, м.”Каиш баир”  
Имот №014128 – 2,000 дка, VІ категория– изоставена нива, м.”Каиш баир”  
Имот №019001-0,921 дка, VІІ категория– нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №021065-1,308 дка, V категория–нива, м.”Белия камък”  
Имот №021074- 7,141 дка, V категория-нива, м.”Белия камък”,  
Имот №022005-10,100 дка, VІІ категория– нива, м.”Болуджа” ,  
Имот №022039-2,874 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №022096-2,311 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №022131-2,819 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №022153-4,400 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №022157-4,732 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №023005-3,200 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Драгоева къшла”  
Имот №023007-4,164 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Драгоева къшла”  
Имот №023009-9,415 дка, ІХ категория, нива, м.”Драгоева кашла”  
Имот №023012-5,898 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023043-1,699 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023058-6,000 дка, ІХ категория– нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023068-13,006 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023092-3,399 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №024047-2,547 дка, VІІ категория- нива, м.”Черквището”  
Имот №026082-0,569 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Малката река”, 
Имот №026083-1,246 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Малката река”, 
Имот №026184-8,299 дка, ІІІ кат.-изоставена нива, м.”Малката река”, 
Имот №026185-0,302 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Малката река”, 
Имот №026187-14,067 дка, ІІІ кат.-изоставена нива, м.”Малката река”, 
Имот №032002–4,482 дка, ІІІ категория–нива, м.”Четисанец” 
Имот №035159-3,843 дка, ІV кат.-изоставена нива, м.”Кошията”,   
Землище с.Факия  
Имот №039028 – 10,650 дка, ІХ категория- нива, м.”Новите ниви”; 
Имот №049474-0,510 дка, IX категория-нива., м.”Край село”  
Имот №120034-3,865 дка,  ІІІ категория-нива, м.”Бахчата” 
Имот №131001-2,230 дка, VI  категория-нива, м.”Ачмите” 
Имот №137005-3,655 дка, VI  категория-нива, м.”Олуджак” 
Имот №148011-39,998 дка, VI категория-нива, м.”Церов кладенец”  
Имот №154001-1,438 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Олуджак” 
Имот №156001-2,725 дка, VI категория-нива, м.”Могилски дол” 
Имот №172004-0,797 дка, VI категория-нива, м.”Воденицата” 
Имот №202005-2,116 дка, IX категория-нива, м.”Хармана” 
Имот №204003-3,878 дка, IX категория-нива, м.”Клинчев харман”  
Имот №205003-0,687 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
Имот №208017-0,706 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
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Имот №208018-0,197 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
Имот №208019-0,516 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  

 
Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  13 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – няма 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева   - 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: Следващата ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА от дневния ред – 

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

Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2019г.. 
Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 

счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация.  

Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте за въпроси по докладната и изказвания. Г-н 

Гърков. 

Живко Гърков: Приложение 1, т.8 – Оценка за съответствие „Изграждане на 

комбинирано спортно игрище за футбол ОДК гр. Средец“ нещо, което обсъдихме на 

комисиите, последно оценка или нещо друго. Защото има терминология, има си ред за 

обектите и какво ще е оценка или доклад. 

Яна Кирязова: Комплексен доклад за оценка за съответствие. 

Живко Гърков: Комплексен доклад, а тука е писано само оценка, а оценка се 

прави както го говорихме вече, когато е готов проекта както стана дума на комисиите, 

така че според мен терминологията трябва да бъде точно комплексен доклад за оценка 

за съответствието. Тук не виждам комплексен доклад, разбирате ли, това не отговаря 
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на изискванията на наредбата съгласно Закона за устройство на територията по 

проектиране и т.н. и бяхме уверени, че ще го промените, а тука виждам, че не е 

променено. 

Динко Цъцаров: Г-н Гърков, пред вас е първия вариант на докладната, но в 

решението ще влезе това което коментирахме по време на комисиите т.е. комплексен 

доклад за оценка за съответствие. 

Яна Кирязова: В съответствие с инвестиционния проект. 

Други мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направената промяна в Приложение 1, т.8  Гласуваха: “за” – 12 

гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 глас, Общински съвет прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 792 

29 май 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.124 ал.3 от Закона за публичните финанси, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Утвърждава  промени в Капиталовата програма за 2019 г.  по бюджета на 

Община Средец по дейности и параграфи на ЕБК, съгласно Приложение1 . 
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Общ брой на общинските съветници – 17 

Присъствали – 13 

Гласували: “за” –  12 

                   “против” – няма 

               “въздържали се” – 1 

  1.   Антоанета Станкова Колеолова   за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 

3.   Гошо Иванов Атанасов    - 

  4.   Динко Янев Цъцаров   за 

  5.   Живко Минков Гърков   за 

  6.   Ивелина Христова Димитрова   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов  въздържал се 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева   - 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред –  Докладна записка 

от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изваждане на обекти 

от активите на търговско дружество МБАЛ ЕООД и намаляване на капитала с 

балансовата стойност на активите. 
Докладва Силвия Стоянова – ст. експерт „Общинска собственост”, дирекция  

„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация.   

Динко Цъцаров: Колеги, коментирахме на комисиите, заповядайте имате думата 

за въпроси и изказвания по докладната. Г-н Чанков. 

Румен Чанков: Аз имам един въпрос, тъй като сега предложението е да бъде 

намален капитала на болницата с 84х.лв., ако не се състои продажбата, този актив 

следва ли след това да бъде отново увеличен, ако пропадне тази процедура по някакви 

причини, поради липса на участници и т.н.  

Динко Цъцаров: Да разбирам, че не можете да отговорите в момента, така ли. 

…Има ли други въпроси колеги. 

Румен Чанков: Ами да поясня, защо го задавам, явно има затруднение. Задавам 

го, защото по този начин намаляваме стойността, нали аз така си го представям не съм 

икономист, намаляваме стойността на болницата, нейния капитал. След време обаче, 

тази сграда няма да се продаде и тя ще остане към болницата, примерно, би следвало 
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според мен, като не се продаде да се увеличи пак капитала на болницата, аз и затова 

питам просто как стават нещата, не ми е ясно. 

Динко Цъцаров: Г-жа Тодорова. 

Таня Тодорова: Нито на комисиите, нито тук чух представляващият МБАЛ, да 

чуем той какво мисли по въпроса, има само една справка с инвентара, нали и другата 

страна трябва да изслушаме. 

Инж. Иван Жабов: В предварителни разговори с него, г-н Цанев е запознат, 

неговото становище съвпада с нашето да се отремонтира четвъртия етаж. Така, че 

запознат е по въпроса, нищо не се прави през неговата глава, ходили сме там, 

отваряли са горе капандурата на поликлиниката, има предварителни огледи, за да се 

направят предварителните  проучвания, колко ще струва ремонта на поликлиниката. 

Тъй като трябва да се започне от горе от покрива, защото там е проблема и тогава да 

се слезе на четвъртия етаж, за да се започне да се ремонтира и да се въведе в условия, 

които да бъде прието от РЗИ. 

Динко Цъцаров: Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Тъй като става въпрос за сграда с изключително предназначение, 

самата процедура е направена просто на юруш, прощавайте за израза и ***, благодаря 

за информацията, че д-р Цанев е запознат, но това писмо искахме да го видим още на 

комисиите и би следвало да го видим сега, защото думите отлитат като птици както е 

казал Сократ, а пък написаното си остава. Та по отношение точно на въпроса на 

колегата Чанков, при проваляне на търга, търг със съответно строго представени 

условия, поетапно какво се прави първо, какво се прави второ и кога влиза във 

владение фирмата когато е готова ***. При евентуално проваляне на търга се получава 

според мен следната ситуация, активите и сградата вече не е собственост на „МБАЛ-

Средец“ ЕООД, след ремонта тя не е длъжна да извършва никакви дейности по 

поддръжка й и тогава какво става там във „вътрешно отделение“, което ще бъде вече 

пряк актив на община Средец, а не на търговското дружество „МБАЛ-Средец“ ЕООД. 

Инж. Иван Жабов: Значи сигурно не е станало ясно. Няма как вътрешно 

отделение да се измести преди да се направи ремонт, защото така рискуваме да 

останем без „вътрешно отделение“ и едната пътека на МБАЛ да бъде прекъсната, ако 

нещо греша д-р Джермова да ме поправи. Така че няма вариант в който болницата да 

се изпразни докато не се направи ремонт вътре по всички условия, за да може да си 

вървят и техните плащания. 

Живко Гърков: Май вие не ме разбрахте, аз говоря за отношение на поддръжка 

при провален търг, тогава болницата по закон, тъй като не са нейни активи, не е 

длъжна да поддържа тази сграда в която се намира „вътрешно отделение“, разбирате 

ли ме. При провален търг, кой дефакто ще поддържа, то дефакто ще се намери кой, 

въпросът е че по закон нещата увисват при провален търг. 

Инж. Иван Жабов: Няма как, досега винаги общината се е грижила за своя 

капитал, нищо че е прехвърлено на търговското дружество, нали така… 

Живко Гърков: Съжалявам, че е няма г-жа Камбурова, защото нещата са 

юридически, аз не говоря за печелившата ситуация, говоря, че на практика болницата 

ще остане ****. И другото, което искам да попитам, всъщност ето пак ще повторя, че 
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сградата е с особено обществена важност и собственици на тази сграда е цялата 

община Средец и нейните хора - данъкоплатците, които пряко ги интересува какво ще 

стане с нея. Каква в крайна сметка ще е ползата за хората от тази община от 

действията, които ще извърши общинския съвет, защото все пак не забравяйте, не 

гласувате вие, че гласуваме ние и наша е отговорността за всички действия. Би 

следвало да се обясни, поне според мен, цялата процедура и то не на комисиите, а тук, 

защото тук се води протокол и това се публикува и хората, които имат интерес и 

желание да го прочетат, ще го прочетат протокола от заседанието на общинския съвет, 

от  проведено стандартно заседание, а не на приказки на предаден телефон. Просто, 

когато липсва яснота, а в случая тя наистина липсва, защото се прави малко набързо 

цялата работа, но вина няма никой затова, когато се налагат се правят тези неща, 

трябва да има максимална яснота за цялата процедура със стъпките, които ще се 

проведат, защото всичко останало, липса на яснота, предизвиква съмнение в хората, 

включително и на някои от нас. Защото все ми се струва, че всяко действие, което 

предприема администрацията на община Средец и общинския съвет по отношение с 

разпореждане на имоти собственост на общината трябва да носи полза на хората от 

тази община, ако не съм прав поправете ме. Та ви призовавам за по-голяма яснота, 

може да не е веднага, но да се знае от хората на този град какво става с МБАЛ-Средец. 

Инж. Иван Жабов: Ползата за жителите на община Средец е че МБАЛ-Средец 

ще продължава да функционира, което е най-важно за нас. Така, че аз мисля, че при 

положение, че се създава още едно лечебно заведение до МБАЛ-Средец ще бъде в още 

по голяма полза тъй като ще има двадесет и четири часов медицински персонал, който 

ще се намира на десет метра зад основната болница. Мисля, че всичко това ще бъде в 

полза на жителите от общината. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 793 

29 май 2019 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.1, т.4 и т.7, чл.147, ал.2, 
чл.148, ал.1, т.1 и чл.149, ал.1 и ал.2 и чл.119, ал.4 от Търговския закон, във връзка с 
чл.51б, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.6 от Закона за лечебните 
заведения и чл.8, ал.1, т.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Община 
Средец упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала 
на търговски дружества, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Изважда от дълготрайните материални активи на „МБАЛ –Средец” ЕООД 
следните недвижими имоти с обща балансова стойност 84 816.29 лева. (осемдесет и 
четири хиляди осемстотин и шестнадесет 0.29) лева, както следва: 

 Недвижим имот , находящ се в УПИ V,кв.114 по ПУП на гр. Средец, с Акт за 
ЧОС № 3456 / 20.04.2017 г., представляващ двуетажна масивна (вътрешно 
отделение) сграда със застроена площ от 437 кв.м. и сутерен с полезна площ 
от 166 кв., заприходени като ДМА с инвентарни № 00010; 00011; 00012; 00013 
с обща балансова стойност в размер на 74 906.93 лв. 

 Недвижим имот, находящ се в УПИ IV, кв.114 по ПУП на гр. Средец, с Акт за 
ЧОС № 2132 / 16.11.2011 г., представляващ двуетажна масивна сграда( бивше 
хронично отделение) със застроена площ от 110 кв.м., масивна едноетажна 
сграда (кухненски блок) със застроена площ от 531 кв.м. и гараж със 
застроена площ от 100 кв.м., заприходени като ДМА с инвентарни № 00001; 
00014; 00015; 00016 с обща балансова стойност в размер на 9 909.38 лв. 

    Общата балансова ( остатъчна) стойност на имотите е в размер  на 84 816.29 лв. 
 
2. Намалява записания капитал на „МБАЛ-Средец” ЕООД с 84 816.29 лв. (осемдесет 
и четири хиляди осемстотин и шестнадесет 0.29) лева, по реда на чл.149, ал.1 от 
Търговския закон.   Капиталът се намалява от 214 000 (двеста и четиринадесет 
хиляди лева), разпределен в 21 400 (двадесет и една хиляди  и четиристотин ) дяла, 
всеки по 10 (десет) лева. Намалението се образува от общата балансовата 
стойност на недвижимите имоти, частна общинска собственост, подробно описани 
в т.1. в размер на 129 183.71 (сто двадесет и девет хиляди сто осемдесет и три 0.71) 
лева, както и намалява с 183.71 лв. (сто осемдесет и три 0.71) лева за уравнение на 
дяловете. 
 
3. Във връзка с приетата промяна /намаляване на капитала/ приема актуален  
Дружествен (Учредителен) акт на „МБАЛ-Средец“ЕООД, в който е отразено:  
Капиталът на „МБАЛ –Средец“ след намаляването с Решение №…………………/ 
…………..2019 год. на Общински съвет Средец е 129 000 лв. (сто двадесет и девет 
хиляди ) лева, разпределен в 12 900 (дванадесет хиляди и деветстотин ) дяла, всеки по 
10 (десет) лева. 
 
4. Предава на Кмета на Община Средец за управление и разпореждане, недвижими 
имоти, частна общинска собственост, подробно описани в т. 1 на настоящото 
решение. 
 
5. Възлага на Кмета на Община Средец и на управителя на „МБАЛ-Средец” ЕООД 
или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат приемане и предаване на 
недвижимите имоти, предмет на разпореждане по т.1 от настоящото решение, 
което да удостоверят с приемателно-предавателен протокол. 
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6. Възлага на управителя на „МБАЛ-Средец” ЕООД да извърши необходимите правни 
и фактически действия за вписване на нововъзникналите обстоятелства в 
Търговския регистър и счетоводните регистри на дружеството. 
 

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   - 

  7.   Мартин Тодоров Джермов   за 

  8.   Мирослав Господинов Пенев  за 

  9.   Николай Иванов Танчев   за 

  10.  Петър Марков Джермов   за 

 11.  Петьо Георгиев Колеолов   - 

  12.  Румен Хърсев Чанков   за 

  13.  Светла Иванова Джермова  за 

  14.  Таня Ненова Тодорова   за 

  15.  Тодорка Славова Георгиева   - 

  16.  Яна Иванова Биюкова   за 

  17.  Янко Калудов Германов   за 

 

 
Динко Цъцаров: Предпоследна ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА от днешния дневен  

ред – Докладна записка от д-р Николай Танчев – Председател на постоянната 

комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, 

относно: Отпускане на еднократни финансови помощи. 
Докладва вносителя. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 794 

29 май 2019 година 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.6  и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Отпуска еднократни финансови помощи на: 

 К. А. Г., 31г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 И. Й. С., 51г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 С. Х. Д., 57г., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 М. Г. Х., 54г., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 К. К. К., 43г., живуща в с. О., общ. Средец – сумата от 150лева; 
 А. Д. Г., 30г., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 К. В. Б., 41г., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 100лева; 
 А. П. С., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева. 

 

 
Динко Цъцаров: Последната ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневен  ред – 

Питания. През месеца г-н Гърков имаше входирано питане в общинския съвет, беше 

ви отговорено. 
/Приложен текста./ 
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Динко Цъцаров: Относно питанията от предната сесия, няма входирани отговори 

от страна на администрацията в общинския съвет... Разбирам, ще бъде отговорено 

сега, Г-жа Яна Кирязова. 

Яна Кирязова: Уважаеми дами и господа общински съветници, във връзка с 

питане от вас за обект: рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в градска 

среда, представям писмено становище от фирмата изпълнител. Уважаеми дами и 

господа, във връзка с изпълнението на обект: рехабилитация и реконструкция на 

уличната мрежа в градска среда в град Средец с настоящата ви представяме 

становище, за извършеното от изпълнителя на обекта фрезоване на положен пласт 

неплътен асфалтобетон на ул. „В. Коларов“ в участъка с дължина около 200м. 

Изпълнението на асфалтовите работи на обекта стартират в началото на м. април с 

полагане на неплътен асфалтобетон на ул. „В. Коларов“ на въпросния участък. Като 

отговорен за качественото изпълнение на работите съгласно изискванията на 

техническата спецификация на АПИ и клаузите на договора с община Средец, 

изпълнителят извърши всички лабораторни изпитвания и геодезически измервания, 

необходими за *** и приемане на изпълнения пласт преди да се разреши полагането 

на следващия асфалтов пласт. За част от контролираните показатели в разглеждания 

участък се получиха незадоволителни резултати извън границите на допустимите 

отклонения съгласно техническата спецификация на АПИ и по-конкретно отклонение 

по двата – надлъжната и от части напречната равност, които биха рефлектирали върху 

горния износващ пласт. С оглед на гореизложеното и като се има предвид, че 

изпълнителят държи да изпълни задължението си по договора изцяло с необходимото 

качество същия взе единственото правилното и отговорно решение да ремонтира 

въпросния участък изцяло за негова сметка, чрез отстраняване на пласта и коригиране 

на основата и полагане на нов пласт неплътен асфалтобетон. В заключение ви 

уверяваме, че изпълнителя предприе незабавно необходимите коригиращи действия и 

завърши работите с необходимото качество и в съответствие с нормативните 

изисквания. 

 Динко Цъцаров: Колеги. Г-н Гърков. 

 Живко Гърков: Коментар. Значи аз не мога да разбера това строители ли са 

аджаба или ѝезоити, технически ѝезоитски отговор където един нормален човек малко 

трудно да го разбере, но както и да е. Искам само да ви помоля да бъде пратен този 

отговор на имейлите на общинските съветници. 

 Динко Цъцаров: Това казвам, че не е входирано, когато влезе при нас ще ви го 

изпратим. 

 Петър Джермов: Този вторият пласт, който е положен, на него проби вземани 

ли са, там всичко точно ли е. 

 Яна Кирязова: Да, вземани са, да. 

 Динко Цъцаров: Заповядайте колеги, имате думата. Г-жа Тодорова. 

 Таня Тодорова: Във връзка с много чести запитвания относно посетителския 

център на „Божура“, искам да попитам кой е служителя, който в момента отговаря за 

него и с какво работно време е, защото се стопли вече времето, хората минават, 



131 

 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                  Секретар: 
 

гледат, че няма никой и е пълна анархия там. Сега ако отиде някой, няма да намери 

човек там и се тръгва по базите да се пита,  а сега вече е точно сезона. 

 Динко Цъцаров: Г-н Гърков. 

 Живко Гърков: Имахме искане да ни бъде предоставена справка относно 

регистрацията, не я виждаме пак пратена и ако някой си премълчи и ние си 

премълчим може да се загуби. Това което говорихме миналия път бе записано точно в 

протокола. 

 Динко Цъцаров: Точно така е. Г-н Станилов ще отговори и отговорът ще бъде 

отразен в протокола. 

 Живко Гърков: Значи г-н председателю, моля ви, на по следващи сесии първо в 

точка питания да бъдат отговорите на общинската администрация, а след това всички 

останали неща. 

 Георги Станилов: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н кмет, гости, на 

зададен въпрос за  регистрираните лица по населени места за периода от 01.01.2019г. 

до 30.04.2019г. справката е от служба ГРАО към тази дата е: Средец, Белила и 

Росеново – 119бр.; Бистрец – 12; Богданово – 3; Варовник – 1; Вълчанови – 12; Голямо 

Буково – 12; Белеврен – 0; Граничар – 0; Гранитец – 0; Горно Ябълково – 4; Драка – 0; 

Драчево – 17; Дебелт – 40; Дюлево – 0; Долни Ябълково – 9; Момина църква – 11; 

Загорци – 4; Зорница – 4; Кирово – 0; Тракийци – 0; Кубадин – 0; Малина – 8; 

Орлинци – 10; Проход – 0; Пънчево – 0; Радойново – 8; Светлина – 4; Сливово – 3; 

Гранитец – 0; Синьо камене – 0; Суходол – 0; Факия – 4. Искам да кажа, че тука не 

става дума за избиратели, защото някои злоупотребяват с тази тема, а става дума за 

население. В тези хора, тази група влизат непълнолетни, временни работници и 

хората, които имат основно вилни имоти в района. Искам да върна малко назад в 

годините, защото така изнесена справката малко подвежда, всъщност цялата цифра 

към 2019г. е 2894 човека и ако за някой тази цифра е фрапираща, искам да се върна 

назад в годините. И ще започна от 2007г., акцентирам умишлено върху годините 

когато е имало избори, за да не мисли някой, че там има някакво умишлено 

натрупване и наслагване. В 2007г. тези хора са били 2377 човека, в 2008г. – 2464, в 

2009г. – 2555, в 2011г. – 2542, към 2015г. тези хора са 2869, в момента са 2894. Или 

нарастването през четири години до 2011г. между 2007г. и 2011г. в този период са 

нараснали със 167 човека, между 2011г. и 2015г. – 327. Казвам това, защото това е 

едно естествено движение на хора и едно от големите постижения на демократичната 

държава е, че се даде свобода на предвижването и избора на хората, свободно да се 

движат както в страната така и в Европа. По-възрастните си спомнят времената когато 

се искаше жителство, за да се заселиш и да купиш имот в населено място, а тука за да 

отидеш в половината села то бяха полиция, открити листи, държавна сигурност и т.н., 

проучваха се защо отиваш и т.н. Нямаме право да спънем желанията на хората, а те не 

са малко, тези които притежават наследствени имоти или вили, които събота и неделя 

са тука и в същото време иска да упражни гражданското си право на гласуване, и той 

се е регистрирал точно за това именно, за да подаде гласа си тука, за да не остане 

двата почивни дни в града, за тези триста и няколко човека за които става дума. Освен 

това и с това завършвам, нашият поглед върху цялата справка, говори, че това е една 



132 

 

                                                                                                                     Председател: 

                                                                                                                  Секретар: 
 

динамична цифра, която виждате че варира от избор до избор в рамките на 300-350 

човека, което е нещо абсолютно нормално, ако го разхвърлите в месеците за един 

мандат от четири години между осемдесет и сто човека средно на година. Това е 

отговора, цифрите са от ГРАО и завършвам с това, всички до един са проверени от 

Районно управление на полицията, от комисия от ГРАО-Бургас с представители от 

полицията, защото атрибутите на които трябва да отговарят тези хора да се 

регистрират са: да имат наследствен имот, да има нотариален акт за имота или да има 

сключен договор за наем в имота в който е. До един, на сто процента всички тези хора 

имат досиета и това може да се провери, такава проверка имаше само преди два 

месеца, не се откри нито едно нарушение. Следващата проверка на тези хора, понеже 

тя е по график ще бъде на 16.06. за община Средец, с представители от полиция, от 

областна управа и от служба ГРАО. 

Динко Цъцаров: Г-н Германов. 

Янко Германов: Ами  само за миналата година и за тази са към 360 души, сега 

ще ги сметна точно, тъй че имате грешка малко в данните, само за тези две години 

миналата и тази.   

 Георги Станилов: Да, точно така е, триста петдесет и… 

 Янко Германов: Няма значение, това ще се види, ако говорим за изборите, ще 

видим кои души ще предявят желание да дойдат с… 

 Георги Станилов: Това е другото. 

 Янко Германов: Защото има фрапиращи данни, които например в някои села, 

мога да ви ги зачета, които са с по десет човека, а имат тридесет които са временно, 

ако дойдат тези тридесет предопределят нещата, дайте да си ги говорим и да не 

изкривяваме, че се проверени всичките. 

 Георги Станилов: До един, на сто процента гарантирам за това, всеки от тях има 

досие, може да се направи справка. 

 Янко Германов: Добре, това ще го проверим ….., но искам да кажа, че имате 

малко грешка в данните 

Георги Станилов: Нямам, данните са едни и същи, защото… 

 Янко Германов: Аз ще ви ги дам също, вие ги нямате по години. 

Георги Станилов: Не, имам ги от 2005г. досега. Това което имате са едни и 

същи, те са от масива, те не могат да бъдат други. 

 Янко Германов: Поне за двете години са 320, но друго смятаме като гледам само 

за Средец и Росеново. 

Динко Цъцаров: Г-н Гърков. 

Живко Гърков: Благодаря на г-н Станилов за данните и за анализа, който беше 

направен, не си спомням да сме искали, но както и да е, ние сами можехме да си го 

направим. Включват ли тези цифри и чужденците с имотите на територията на 

общината. 

Георги Станилов: Включват, казах и малолетните, децата, временните 

работници, защото знаете, че в дърводобива има и хора които влизат от други община, 

полицията много държи да ги контролират, те се регистрират също. Да, всичко 

включва това. 
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Динко Цъцаров: Благодаря за изчерпателният отговор. Г-н Германов. 

 Янко Германов: Кой стопанисва и осъществява контрол на билбордовете в град 

Средец. 

 Инж. Иван Жабов: Общината, те са общински. 

 Янко Германов: Добре, коя служба. 

 Инж. Иван Жабов: Която взема пари. 

 Янко Германов: Искам едно разрешение и отивам в касата, давам петдесет лева 

и дайте ми разрешение. Има си ред и начин. 

 Инж. Иван Жабов: Пуска се заявление, което отива в общинска собственост при 

г-жа Пашова. 

 Янко Германов: Сега да ви кажа, ако вие не знаете, явно не знаете. Първо, за да 

искаш да сложиш нещо на билборда, трябва да отидеш при главния архитект да ти 

даде разрешение. След като ти даде разрешение, който иска отива, определя се 

таксата, която явно никой не я знае предполагам, и г-жа Пашова няма да я знае, 

защото няма такава такса, и се заплаща и се слага на билборда. Това не го знаете, аз ви 

го казвам. Сега за билборда на входа на Средец до блоковете, който в момента 

рекламира Ивелина, коя беше от ГЕРБ няма издадено такова разрешение… 

 Инж. Иван Жабов: Има заявление и има платена такса. 

 Янко Германов: Няма, аз ходих при главния архитект, няма такова разрешение 

издадено от него.  

 Инж. Иван Жабов: Има платена такса за ползване. 

 Янко Германов: Не е спазен реда, така ли. Няма, разрешение от него. Аз ходих  

при него и го питах има ли разрешение и той каза, че при него никой не е идвал, 

следователно това е незаконно сложен билборд. След като е незаконно сложен 

билборд… 

 Инж. Иван Жабов: Това не е незаконно сложен билборд, говоря ти, че платното 

е сложено законно… 

 Живко Гърков: Всъщност кой нормативен документ издаден от община Средец 

регламентира ползването на тези билбордове. Да чуем кой нормативен документ, 

наредба регламентира начина на ползване както и плащане на тези билбордове. Не 

говоря за такса, говоря за нормативен документ съгласно ЗУТ, който трябва да 

регламентира на територията на Република България ползването на такъв тип 

временни обекти, хайде да ви подскажа, на територията на цялата държава. Това 

искам да чуя, нали оттам тръгват нещата, за да се ползва някакъв билборд трябва да 

има някакъв регламент за неговото ползване, този регламент се регламентира с 

някаква нормативна уредба за територията на община Средец. Кой е документа? 

 Яна Кирязова: Наредбата за преместваемите обекти, билборда е преместваем 

обект. 

 Живко Гърков: Това исках да чуя, така че изпълнена ли е процедурата 

регламентирана в наредбата за този билборд, това е въпросът на г-н Германов, спазен 

ли е реда. Защото една молба за плащане на такса, не означава нищо, там си има ред, 

наистина г-н Германов е прав, заявление до архитекта, разрешително за временно 
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ползване, срокове и чак тогава когато излезе това разрешително се заплаща таксата и 

се използва обекта. 

 Янко Германов: Излиза, че партия ГЕРБ си прави тука каквото иска, така ли 

излиза. Плаща, не плаща, ще видим дали е платено въобще, вие може да го платите 

със задна дата. 

 Инж. Иван Жабов: Това го правят някои хора, които са минали по този път. 

Говоря за лични факти. 

 Живко Гърков: Тука говоря за спазване на закона. Това не ме интересува. Спазен 

ли е реда по Наредбата за временни обекти, нищо повече, това ни интересува. 

 Инж. Иван Жабов: Казах какво имаме в общината. 

 Живко Гърков: Това не е спазен ред прощавайте. 

 Янко Германов: Г-н кмете, ако това не е направено, вие сте задължени в най-

кратък срок да го премахнете, това е по закон да го знаете.  

 Инж. Иван Жабов: Той няма да го има вече, не е нужен.  

 Живко Гърков: Така, че моля да бъде записан моя въпрос в протокола. 

 Динко Цъцаров: Въпросът ви ще бъде записан – дали е спазена процедурата по 

Наредбата. Заповядайте колеги за други въпроси. Г-н Джермов. 

 Петър Джермов: Моето питане е към г-н Стоилов. Преди няколко месеца ви 

бях направил едно запитване във връзка със заявлението на г-жа Никова и вие бяхте 

отговорили, че за 24.05. ще бъдат наградени с плакети и грамоти бившите учители 

предложени в списъка който бях предоставил с имена. Искам да попитам бяха ли 

наградени, кои учители бяха наградени, кога и с какво. 

 Сергей Стоилов: Бяха наградени само десет от действащите учители, а за Деня 

на будителите ще наградим повече, защото е най-уместно. За 24-май не сме 

награждавали действащи учители от много години. 

 Петър Джермов: Във връзка с часовниковата кула, значи разбрахме, че явно 

няма да стане ремонта, не съм ви питал от няколко сесии. Аз като не питам нищо не 

става, часовниковата кула кога ще бъде възстановена или трябва да падне и тогава да 

правим ремонт, защото тя наистина ще падне, вързана е с телове, доколко ще 

издържат тези телове не знам. 

 Инж. Иван Жабов: Нашият общ приятел на всички обеща, че до края на юни 

2019г. всичко ще е готово, това е неговия отговор. 

 Петър Джермов: Бях ви попитал във връзка с ремонта на ул. „Васил Коларов“ 

относно тротоарите и бяхте ми отговорили, че тротоара ще бъде фугиран. Хвърлен е 

пясък, а цимент. 

 Яна Кирязова: Не, те са фугирани с пясък. 

 Петър Джермов: Вода влиза и стават плуващи плочки. 

 Инж. Иван Жабов: Там където са така плочките, комисията не ги е приела още, 

така че ще се отстрани. Имаме питания и заявления в които са упоменати местата 

където се местят плочките. 

 Живко Гърков: По отношение на приключването в крайна сметка на 

рехабилитацията на ул. „Васил Коларов“ и „Христо Ботев“ като срок, защото хората 

се притесняват, гледам че на приключване са вече. 
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 Инж. Иван Жабов: Мисля, че приемателната комисия трябва да мине само да 

приеме обекта, да се отстранят нещата. 

 Живко Гърков: Някакъв срок за приемателната комисия има ли. 

 Яна Кирязова: То там не е с приемателна комисия, с удостоверение от 

архитекта, понеже е четвърта категория, с окончателен доклад от надзора.  

 Георги Станилов: Да вметна само, че с новите улици и скоростта се увеличи 

доста, общинската комисия по безопасност заседава миналата седмица и се набелязаха 

местата на които  ще се поставят т.нар. „легнали полицаи“, но за да почне поставянето 

трябва да минат актовете за приемане и чак тогава. 

 

Други питания не постъпиха. 

 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 

закри Четиридесет и петото заседание на Общински съвет на община Средец. 
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