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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

№ 28 
 

 

 
На 23 май 2013 година /четвъртък/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23 ал.4 

т.1 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация в зала №1 на 
общинска администрация от 9.30 часа се проведе Двадесет и осмото заседание на 
Общински съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: инж. Иван Жабов – кмет община Средец;  
Николина Дамбулова – зам. кмет на община Средец; Бончо Богданов – секретар на 
община Средец; директори на дирекции и други представители при общинска 
администрация; Ирина Камбурова-Тунтева – юрист; кметове и кметски наместници 
на населени места в общината; гости.  

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника:  
1.     Надежда Ангелова Палова  
2.     Георги Димитров Вълчев 
3.     Петър Славов Ангелов  
4.     Иван Димов Георгиев 
5.     Иванка Йорданова Ковачева 
6.     Димитър Нейчев Калайджиев 
7.     Георги Стойков Георгиев 
8.     Никола Димов Чолаков 
9.     Янка Атанасова Стойчева 
10.     Красимира Славова Кадийска-Георгиева  
11.     Петьо Георгиев Колеолов  
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12.     Янко Калудов Германов 
13.     Ненчо Атанасов Ненчев    
14.     Стоянка Тодорова Иванова 
15.     Димитър Киряков Янков 
16.     Динко Янев Цъцаров 

Отсъства по уважителни причини – Марин Георгиев Клинков. 
След като констатира, че е налице необходимият кворум, председателят д-р 

Надежда Палова откри Двадесет и осмото заседание на Общински съвет /ОбС/. 
Д-р Палова предостави възможност да се предложи секретар на заседанието.  
Д-р Иванка Ковачева предложи за секретар на заседанието общинския 

съветник Димитър Калайджиев. Други предложения не постъпиха и председателят 
го подложи на гласуване.  Гласуваха: “за”-15 гласа; “против”-няма; “въздържали 
се”- 1 глас,  предложението се прие и г-н Калайджиев зае своето място.  

Председателят на съвета представи на общинските съветници проекта за 
дневен ред с постъпилите допълнителни материали: Докладна записка от д-р 
Красимира Кадийска-Георгиева – Председател на постоянната комисия по 
“Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: 
Отпускане на еднократни финансови помощи и Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на общински мери и 
пасища на земеделски стопани за стопанската 2012/2013 година. 

Промени по него не се извършиха и председателят го подложи на гласуване. 
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 

Двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Средец протече при 
следния 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Питания; 
2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Бюджета на община Средец за 2013 година; 
3. Годишен отчет за дейността на “МБАЛ Средец” ЕООД – гр. Средец 

за 2012 година; 
4. Годишен отчет и баланс на “БКС-ЕООД” гр. Средец за 2012 година; 
5. Годишен отчет за дейността на “Медицински център І” ЕООД – 

град Средец; 
6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Актуализирана „Програма за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки в цветни контейнери на територията на община Средец”; 
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане 

по договор № 02/226/00324 от 04.04.2013 год. по мярка 226 

„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 
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2007-2013 г. за проект „Възстановяване на горски потенциал на гори 
пострадали от природни бедствия в ОГТ на Община Средец”, 

сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 

Разплащателна агенция; 
8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане 

по договор № 02/226/00320 от 09.04.2013 год. по мярка 226 

„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2007-2013 г. за проект „Превенция на горските територии на община 

Средец от пожари”, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ 

„ЗЕМЕДЕЛИЕ” – Разплащателна агенция; 
9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Изработване на проект за Общ устройствен план /ОУП/ за 

територията на община Средец; 
10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план 

/ПУП-ПП/ за ПИ 031220 по КВС на гр. Средец; 
11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Приемане на Наредба за рекламната и информационна 

дейност на територията на община Средец; 
12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. 

Белеврен; 
13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Предоставяне на общински мери и пасища на земеделски 

стопани,, отглеждащи пасищни животни на територията на община 

Средец; 
14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №030003 в 

землището на с. Драчево; 
15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №000206 в 

землището на гр. Средец; 
16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №024045 и 

№024047 в землището на с. Кирово; 
17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, имот 

№035010 находящ се в землището на с. Дебелт;  
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18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на 

територията на община Средец; 
19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Разрешение за промяна предназначението на улична регулация 

с о.т. 173, 173а, 173б и 173в, обслужваща ПИ 015165, 015166, 015028 и 

015138 в м. „Около село” по КВС на с. Дюлево; 
20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от 

Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища в община 

Средец; 
21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №038006 и 

№038008 в землището на с. Голямо Буково; 
22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №038005 в 

землището на с. Голямо Буково; 
23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда 

на чл.33 от Закона за собствеността; 
24. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Приемане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред на територията на община Средец; 
25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Приемане на Наредба № 2 за създаване и функциониране на 

общински предприятия на територията  на община Средец; 
26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане 

по договор № 02/321/00816 от 20.12.2010 год. по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. за проект 

„Водоснабдяване на малки населени места в община Средец и 
подобряване на социално-битовите условия в тях” с 
идентификационен номер 02/321/00816, сключен между ОБЩИНА 

СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – Разплащателна агенция;  
27.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Създаване на общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и чистота” гр. Средец.; 
28.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно:  Изменение на Наредбата за условията и реда за 
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установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища в община Средец; 
29.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Утвърждаване на общинска транспортна схема, във връзка с 

откриване на процедура с предмет: „Извършване на обществен превоз 

на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и 

републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания”; 
30.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Осигуряване на средства в размер на 9204,21 лв. за 

провеждане на спасителни археологически разкопки на обект 

„Археологическа база” намираща се в имот № 000821 в землището на с. 

Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, във връзка с предвиждащо се ново 

строителство по проект на ОПРР 3.1 /8 BG161РО001/3.1-01-

03/2010/042 „Деултум – врата към загадъчната Странджа”; 
31.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Изразяване на съгласие за участие на община Средец в 

бъдещо търговско дружество, в което общината да притежава 10 

дружествени дяла, представляващи цената на отстъпено право на 

строеж върху имот – частна общинска собственост, съставляващ 

УПИ VІІІ, в кв.151 по плана на гр.Средец; 
32.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Завишаване капацитета на Дом за възрастни от 18 до 35г. с 

умствена изостаналост с. Факия; 
33.  Докладна записка от д-р Красимира Кадийска-Георгиева – 

Председател на постоянната комисия по “Здравеопазване, социални 
дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на 

еднократни финансови помощи; 
34.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Предоставяне на общински мери и пасища на земеделски 

стопани за стопанската 2012/2013 година. 

 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание № 28 на 
Общински съвет – Средец./ 
 

ТОЧКА ПЪРВА – Питания. 

Д-р Надежда Палова: Преминаваме към първа точка – питания. Колеги 
имате ли въпроси? Г-н Вълчев. 

Георги Вълчев – Уважаема госпожо председател, господин кмете, колеги, 
имам въпрос във връзка с една подписка на жителите на блоковете № 10, 11 и  12, 
ако си спомняте там беше започнато строителство на един път, който е точно пред 
блоковете, те искат да знаят кога ще стане това. В бюджета който в момента 
разглеждаме не е отбелязано, въпросът ми е към кмета, ще бъде ли отбелязано в 
следващия евентуален бюджет. 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

6.

Инж. Иван Жабов – На въпроса на г-н Вълчев, разгледали сме подписката, 
имаме го в предвид, даже специалистите са огледали там мястото за което става 
въпрос и за следващия бюджет ще бъде заложено. Става въпрос за асфалтирането 
между блоковете. 
 
 

ТОЧКА ВТОРА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Бюджет на Община Средец за 2013 година – докладва 
Анета Колеолова – директор на дирекция „Финансово – счетоводни дейности и 
човешки ресурси” при общинска администрация. 

Янка Стойчева: Уважаема госпожо председател, уважаеми общински 
съветници, комисията по „Финанси” проведе своето заседание на 16 май за 
разглеждане на Бюджета на община Средец. Също на 21 май продължихме с 
обсъждането на бюджета и искам да ви предложа проекта за решение на комисията 
по „Финанси, стопанска дейност, общинска собственост, приватизация и 
следприватизационен контрол” след като обсъди Бюджета на община Средец и 
след направените разисквания, предложения и допълнения предлагам на вашето 
внимание следния проект за решение: „Общински съвет – Средец приема така 
предложения от общинска администрация Бюджет на община Средец за 2013 
година. 

Георги Георгиев: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмете, 
уважаеми общински съветници, уважаеми гости, това е най-дълго обсъждания 
бюджет на община Средец откакто приема бюджет. Може би това ще ни послужи 
за поука когато приемаме друг път бюджетите да спазваме точно и ясно 
процедурите, които са записани в закона за бюджета и в правилника за приемане на 
общинските бюджети. Мисля, че ние имаме един балансиран бюджет който бихме 
могли да подкрепим, но аз имам няколко конкретни предложения, които те не са 
съществени и няма да се отразят съществено на бюджета, но аз искам да ги 
направя. Първо, по отношение на делигираните бюджети на общинските училища. 
За съжаление аз не знам доколко отговаря на истината, но по думите на 
директорите не е спазено изискването, което е в писмото на министъра на 
образованието и министъра на финансите, в точка тринадесета от това писмо. Това 
е писмо, което регламентира прилагането на системата на делигираните бюджети 
за 2013 година. В точка тринадесет е записано, че първостепенния разпоредител с 
бюджетни кредити трябва да утвърдят формулите в срок  до 25 ти февруари, това е 
минала работа и те следва да организират обсъждане на проектите и на формулите 
с директорите на училищата. По думите на директорите на училищата когато е 
обсъждана формулата те не са били поканени. На тях им е била представена 
готовата формула с която те по думите им са се съгласили. Но в момента на общи 
събрания във училищата се изразява така несъгласие с начина по който са 
разпределени средствата. Нито едно от училищата с изключение на 
професионалната гимназия не получава на 100 % делигирания си бюджет. Всички 
са в рамките на 80 до 84 %, по думите на директорката на училището в село 
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Дебелт, е най ощетено по отношение на разпределение на средствата. Още един 
въпрос свързан със СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, в  момента от делигирания 
бюджет на училището се заплащат разходите за ел. енергия, и на общежитието на 
центъра за деца, което не е дейност на училището. Това мисля, че трябва да се 
поеме от бюджета на общината, докато не бяха на делигирани бюджети това не е 
представлявало някакъв проблем, но във момента сумата която покрива училището 
на общежитието е доста голяма. Мисля, че би било редно в най-съкратени срокове 
да бъде сложен поне един подотчетен електромер  на общежитието. Имам няколко 
въпроси по отношение на инвестиционната програма, първият въпрос е в коя 
детска градина ще се извърши подмяна на котелната инсталация?    
  Петя Бойчева:  ОДЗ „Бърборино”. 

Георги Георгиев: Така. Записано е в дейност Професионална гимназия за 
закупуване на трактор на стойност 50 000 лв. Това ще бъде извършено доколкото 
разбирам със средства на общината, а не със средства на училището. 
Професионалната гимназия е училище което има стопанска дейност и мисля, че 
при едно добро планиране на тази стопанска дейност биха могли сами да си 
закупят трактора. 

Петя Бойчева:  Те си купуват сами, това от техния бюджет. От техния 
бюджет е. 

Георги Георгиев:  От техния бюджет ли е?  
Петя Бойчева:  Да. 
Георги Георгиев: Добре, добре, извинявам се тогава. На две места в тази 

програма виждам, село Дебелт, косачка село Дебелт, на втора страница и след това 
на трета страница пак, косачка село Дебелт? Едната по параграф 5205 другата 
параграф 5205, това някаква техническа грешка ли е? 

Анета Колеолова: Това е техническа грешка, първоначално бяха заложени в 
дейност чистота 10 000 лв. за косачки за нуждите на общината, без да се има 
предвид село Дебелт, след обсъждането стана ясно, че имат нужда кметството от 
такава косачка и направихме разбивка и съответно заложихме и в администрацията 
което, да наистина е дублиране, но става въпрос за една косачка, така че може да се 
приеме, десет хиляди лева  за закупуване на други необходими  косачки по другите 
кметства, където има нужда. Да вихме ги, но е просто техническа грешка. 

Георги Георгиев: Техническа грешка?  

Анета Колеолова: А нищо лошо няма и две косачки да се закупят. 
Георги Георгиев: Има ли някаква наредба или нещо, което да налага 

изграждане на пожароизвестителна система в сградата на община Средец, там са 
заложени 20 000 лв. Задължава ли ни някакъв документ да извършим тая дейност. 
Ако няма такъв документ или някакво нормативно изискване, предлагам това да 
отпадне от инвестиционната програма. 

Петя Бойчева: Има докладна от г-н Гърков относно това. 
Георги Георгиев: Аз не питам има ли докладна от г-н Гърков, няма да я прави 

господин Гърков, няма да я прави пожарната, това е инвестиция на общината. 
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Питам има ли някакъв документ, който да ни задължава да направим такава 
инвестиция? Ако няма правя предложение да отпадне.  

Петя Бойчева: Ще предоставя докладната. 
 Марияна Димитрова: В противопожарно техническите норми за сградата е, 

има в наредбата… 
Георги Георгиев: Не чувам, хайде ще ми отговорите след това. И правя едно 

предложение за допълнение, наблюдавайки дейността на кметицата в село Дебелт, 
и че там се върши изключително много работа, правя предложение да бъде 
заложено в инвестиционната програма закупуване на лекотоварен автомобил в 
рамките на 5 000 лв. Има такива автомобилчета, такова каквото има и общината, 
което кара Пею, мисля, че ще и върши чудесна работа. А сега може да ми 
отговорите на тези въпроси. 

Петър Ангелов: Поради характера на длъжностите, които съм заемал, мога да 
кажа просто като за разяснение. Противопожарната служба е длъжна да прави 
противопожарно обследване на обектите си и когато направи такова 
противопожарно обследване и запиши там забележки, те са задължителни за 
изпълнение. Не е необходимо да има кой знае какъв документ, но просто се 
опитвам да внеса яснота. И не е необходимо да има документ, той има 
пожароуправляем дневник там се представят всички забележки, свежда ги до кмета 
на общината и той е длъжен да ги изпълнява. Завърших. 

Петя Бойчева: Докладната на господин Гърков ще ви бъде предоставена, 
навярно  там са описани всички основания. 
  Георги Георгиев:  Има ли предписания. 

Петя Бойчева: Да има.   
Бончо Богданов: Срок 2013 година да бъде завършено. Сега не мога точно да 

ви цитирам закона по който е, но това е един нов закон, една нова наредба и това не 
се отнася само за общината, а се отнася и за всички обществени сгради, също така 
за училищата, в детските градини, за пожароизвестяване и пожарогасене. Това са 
две дейности, които трябва да бъдат извършени, които са свързани със строително 
ремонтни работи, отделяне на етажите със врати, много жестока наредба и ако не 
бъдат изпълнени предписанията, отделните сгради ще бъдат затворени и срока е 
много кратък.  

Д-р Надежда Палова:  При това положение оттегляте ли си предложението 
да отпаднат 20 000 лв. 

Петя Бойчева: Относно формулата за училищата, беше изготвена от главния 
счетоводител на отдел направление образование г-жа Пенка Атанасова, беше 
обсъдена с директорите на предварителна среща с кмета, главният счетоводител и 
директорите. Беше насрочено обсъждане в зала 2 бяхме всички, господин кмета 
беше там, всички директори бяха там, главния счетоводител на просветата и 
главния счетоводител на общината. Коментирахме нещата, изяснихме си ги и 
всички бяха съгласни с така предложените неща. Стигна се до консенсус, нямаше 
проблеми, аз мога да ви кажа това. Не са  на 84 % парите които са разпределени за 
СОУ, най вероятно те са ощетени…..  
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Георги Георгиев: Те са точно осемдесет. 
Петя Бойчева: Не, с 60х.лв. мисля. 
Георги Георгиев: Шестдесет и четири хиляди лева са отделени, значи 

сметките които правихме с главния счетоводител, до сто процента би следвало още 
да получим 64х.лв. което не е малка сума. 

Петя Бойчева: На основание на държавния бюджет, дава правото на г-н 
кмета да разпределя тези средства. 

Георги Георгиев: Аз знам, че има право. Но какви са мотивите да не ги дава. 
Петя Бойчева: Как да не ги дава, има един резерв, който е три процента, 

който ние държим общината до петнадесети ноември и после сме длъжни да го 
разпределим. Отделно имаше корекции, които април месец не бяха възстановени, 
тези пари също ги върнахме на училищата. 

Георги Георгиев: Във формулата е включен един разход за градски 
транспорт,  аз доколкото знам градски транспорт за учениците на територията на 
град Средец няма, защо се залагат тези пари там?  

Инж. Иван Жабов - По искане на родителите, така или иначе процедурата 
трябваше да я проведе директорката на училището да осигури транспорт на децата, 
тъй като от предните години е нямало такъв процент съотношение, има го 
навсякъде, не сме нарушили абсолютно нищо за определяне на процентното 
съотношение на учениците, които учат в училището спрямо при определянето на 
бюджета. Така, че аз мисля, че там са около 9 000 лв., нещо такава беше сумата, 
изчислявахме предвид на базата да стигне за осем или девет месеца от 1-ви 
октомври до 30-ти май да се използва този градски транспорт, за де се возят децата 
и затова сме заложели.  И така или иначе в новата транспортна схема която е 
представена в докладната от първи октомври е заложено този вътрешно градски 
транспорт с определените начални часове, с определените спирки, с определени 
маршрути по които да се движат. 

Георги Георгиев: Кога ще сложат подотчетен електромер в общежитието. 
Петя Бойчева: Ще сложим тази година. 
Д-р Надежда Палова: Други въпроси, колеги?  

Ненчо Ненчев: Добър ден уважаеми дами и господа, извинявам се, че така в 
последния момент вдигнах ръка, но очаквах, че ще има и други общински 
съветници, които ще вземат отношение по някой въпроси, които се коментираха на 
комисиите и които явно не получихме отговор на тях. Разбирам г-н Георгиев, че са 
важни тези 20 000 лв. за общината, дали ще бъдат за пожароизвестяване или не, 
сигурно и в сградата на пожарната няма такава система за пожароизвестяване, но аз 
искам да обърна внимание на едни други суми с по шест цифри отзад. Тук пише 
проект за решение за приемане на бюджета има едно изречение което казва, че 
даваме  съгласие за ползване на заем от фонд „Флаг” за 11 900 000 лв. Не ви ли се 
струва, че пак повтаряме работа с приемането на бюджета, предстои след около 
десет дена обществено обсъждане на този бюджет, а ние вече предварително 
даваме съгласие да ползваме този кредит. И този кредит дали ще бъде всичкия 
консумиран в рамките на тази година, явно няма да може да бъде, а ние го 
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приемаме в бюджета за тази година. Около 10 900 000 мисля, ако не бъркам, са за 
мостово финансиране, останалите около милион и нещо са за наше съфинансиране,  
което е задължение на общината. Аз мисля, че общината няма сили там, залога е 
единствено от приходите от собствения бюджет. А за мостовото финансиране 
залога може да бъде също и от съфинансиращите органи, но това е един огромен 
риск за общината и не знам дали го осъзнавате в момента какво ще гласуваме? 
Явно не можем да минем без помощта на фонд „Флаг” при толкова много проекти, 
които пак ние ги гласувахме в интерес на общината, но аз мисля, че тук нещата 
трябва да се прецизират. Някои кредитите срока на погасяване е седемдесет месеца, 
тези които са за съфинансиране, те са 4-5 проекта, които ни бяха представени, 
някой от тях са за меки мерки и едва ли не допринася с такъв социален ефект за 
общината, да не говорим пък за някакви приходи за общината. Така, че всичките 
тези пари ние ги даваме, без да имаме някакво виждаме, не всички разбира се, само 
тези които са съфинансирани, без да имаме някакво виждане каква ще бъде тази 
възвръщаемост, какъв ще бъде ефекта. Аз предлагам това изречение, или да го 
прецизираме или да го махнем от решението но ОС, а при актуализацията която ще 
е сигурно след един месец или два, ако се наложи там по прецизна сума да 
гласуваме. Крият се много рискове при тези плащания, защото и темата която най 
много се застъпи и в комисиите и тука не се спомена за едни 300 000 лв. за 
капиталната програма за село Росеново. Явно там не можахме да разберем, 
получени ли са парите от „ПУДООС „ или не са получени, представиха ни се едни 
документи неясни, договор, без номер, после се цитира друг договор, от друга дата, 
кой е истинският договор аз лично не можах да се ориентирам в тези неща. Да 
оставим въпроса назад, че има срок на давност са изтекли  пет години и т.н. 
Представи ни се едно споразумение подписано от кмета на общината, декември 
месец, но извинявайте господин кмете аз не мисля, че там малко ще си превишили 
правомощията без санкциите на ОС такова споразумение, или поне без да бъде 
разгледано и в комисиите. Мисля, че тези неща трябва да се прецизират, за да 
избегнем бъдещи дела и документи, които се очертават да бъдат много сериозни и 
много големи суми. Така, че всички са важни и големи и малки суми, и училищата 
и превоза, но нека да погледнем и на сериозните неща, защото сега залагаме това, 
което ще обслужваме една, две, три, четири или пет години. Благодаря ви! 

Петър Ангелов: Аз изцяло съм съгласен с Ненчо, от първата до последната 
дума. Той спомена така малко като упрек, че е очаквал и други общински 
съветници да вземат думата по тази въпрос и е прав, но  някак си не му приличаше 
точно аз да започна, защото все пак съм гербаджия, и кмета е избран с листата на 
ГЕРБ. Но уважаеми г-н кмете, това нотариално заверено споразумение той каза, 
Вие леко сте си превишили правата, не леко, много тежко сте си превишили 
правата, Вие в точка 2.3. се съгласявате да изплатите тези пари от бюджета който 
сега гласуваме, ами ако не го приемем този бюджет и ако ние не се съгласим, и аз 
например не съм съгласен, тогава  как. За документите дето един договор в един 
констативен протокол се споменава, пък друг ни предоставихте тука, няма да 
говоря, защото то не е обект на вниманието на разглеждането на бюджета 
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дотолкова,  доколкото само за тези документи, които сте ни предоставили можем 
да направим едно отделно заседание. Ние трябва да решим какво да ги правим тия 
317 000 лв., и аз внасям предложение, аз се надявам, че Ненчо ще конкретизира 
предложението си, но по тази точка в тази част там за 317 000 лв. за 
водоснабдяването на с. Росеново, предлагам те да си отидат в резерв. Вашата 
реакция тогава, това също няма пряко отношение, но е  била такава - това е само 
през минали години, той спомена и за давност, ако смятате, че имате основание 
търсете си правата в съда. Вместо това Вие подписвате това споразумение, между 
другото ето показвам с бели петна най-размазания документ и се питам случайно 
ли е, той трудно се чете. Случайно ли е представен така тоз констативен протокол, 
нотариално заверен, докато същото време договора ви не е нотариално заверен. 
Договорът на Пройков т.е. не е нотариално заверен и предлагам тази сума да 
отпадне и да влезе в резерва на бюджета за тази година, който ние наистина с 
голямо  закъснение приемаме и моля да го подложите на гласуване. 

Д-р Надежда Палова: Да ще гласуваме всички предложения. Други 
изказвания, колеги. Ако няма други изказвания г-н Манев има думата. След 
изказване на всички съветници, граждани могат да вземат думата, съгласно 
правилника.  

Георги Манев:  Аз попитах, така ми казаха, макар че исках първо на вашето 
внимание да ви кажа нещо. Само искам да попитам колко време имам? 
  Д-р Надежда Палова: Седем минути.  

Георги Манев: Седем минути, добре. От кортуазия ще кажа уважаеми 
господин кмете, уважаеми общински съветници, без един, уважаеми гости, 
уважаеми общинска администрация, нямах време да се запозная с тоя бюджет, 
вчера много късно го видях. Има нещо обаче което искам да обърна на вашето 
внимание, което в контекст на това което каза г-н Ненчев, е много важно. Виждаме 
на първо четене като го прегледах, че правилното решение за отделяне на 
общинско предприятие, горско ли как се води, затова защото залегналите суми,  
които са в приходната част от 1 900 000 лв. сега очакват и 2 500х.лв., ако не се 
лъжа, е печелившо звено, за разлика от експлоатираните до сега от държавното 
горско стопанство, които отчитат само 200 000 лв. За това ви приветствам, но 
разходната част от 1 500 000лв. без да е конкретизирано за какво става въпрос, за 
ДМА, за капитални разходи ли, за закупуване на коли или какво, това ме безпокои? 
Защото средствата на община Средец особено в социалната й дейност, в 
социалната й политика са много ниски. Виждаме, че въпреки ниските доходи 
специално в община Средец, вие имате един от на-високите такси за прехвърляне 
на недвижимо имущества, от 2,5 %, което го залагате в бюджета като приход, 
нямаме пазар обаче. Говоря нямаме защото аз съм също част от данъкоплатците на 
община Средец. В смисъл вилата ми е в Средец, фирмата ми е регистрирана там, 
затова коментирам, имам право да се изказвам в това си качество като изряден 
гражданин, който си плаща данъците във тази община. Няма да ви занимавам с 
подробности, които съм си нахвърлил, това нещо ще бъде под друг ред направено, 
наистина вече се научихте долу-горе, говоря научихте във вежлива форма на г-н 
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Жабов, да правите публични обществени обсъждания, което е нормално и 
елементарно, по закон. Което ние ви казахме, че няма да стане по този начин, 
въпреки всичко, Вие пробвахте по какъв ли не начин да се случи вашето 
нерегламентирано създаване на бюджет. Бюджета господа, това не са едни 
имагинерни средства, които стоят на едно място, би трябвало да се разходват. 
Бюджета това са парите на всички граждани, които трябва да бъдат балансирани 
във връзка със социалната обстановка в община Средец. Това е балансирания 
бюджет, а не както каза госпожата преди малко, балансиран защото плюса излизал 
равно на минуса. Това не е балансирам бюджет, балансирания бюджет е всичките 
нужди на населението на община Средец, които да са изразени именно в този 
бюджет под формата на цифри, това е балансирания бюджет. Така и да стигна до 
едно, вие мисля, че имате всички бюджета пред вас, двадесет и трета тази 
страничка, ако може да погледите, вижте сега в момента как се опитва общинска 
администрация буквално да ви замаже очите. Не знам дали, давам го на ваше 
внимание, на вас се носи отговорността, вие сте хората които вземате решенията, а 
не общинската администрация. Те ви предлагат, вижте какво ви казват, 23-та точка, 
при спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни 
доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия 
на кмета и се цитира един член, окей, това е по закон така. За да ви насочи в тази 
посока администрацията, за да мислите, че винаги вас ще ви пита за нещо 
следващото 23.1. е, какво може да прави чрез общинския съвет, да предлага на ОС 
да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи, в рамките на 
една дейност за делегирани държавни дейности при условие, че се нарушават 
стандартите така и така. Значи след второто изречение той ви подготвя за всичко 
останало, което в момента вие гласувате ли го, му давате абсолютни права той да 
тегли кредити каквито иска, ще ви прочета точно за какво става въпрос. Ето 
например точка 23.9.- Да кандидатства за средства от централния бюджет и други, 
какви са тези други, хайде кажете ми, значи вие му предоставяте тази възможност, 
защото в 23. вече дава съгласието, под даването на съгласие нататък, прочетете 
какво пише. Да прехвърля бюджетни средства, да разпределя средства за помощи, 
да определя, това вече е дадено съгласие. Разбирате ли, когато има проблем 
какъвто и да е, затова е публичен орган общинския съвет. Може да има и да трябва 
да се прехвърлят средства от едно в друго, но той трябва да иска разрешение от вас, 
за всяко нещо, а не в един документ той да си оправя цялата година. А вие да 
оставате като, грубо казано в оня лаф, наредени сме в играта пък сме отвънка. 
Знаете за кои части на тялото говоря. ОС е принципала, кмета е един изпълнител, 
това трябва да го разберете. И ако аз понеже нямам възможност да предложа, ако 
има хора наистина които са осмислили това което ви казвам, че му давате 
прекалено големи възможности за абсолютно всичко какво да прави точно тука. 
Ето вижте как завършва, да информира ОС в подходяща форма, виждате ли, значи 
той ще си прави цялостната си дейност както си иска, от кое перо от къде ще вземе, 
как ще дофинансира, как ще търси кредити, какво ще прави, вие вече сте го 
гласували това нещо, защото това е в подлистниците на тоз незабележим бюджет и 
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тогава гласувайки това нещо вие може да се саморазпуснете, защото вече сте му 
дали всички правомощия на него.  

Д-р Надежда Палова: Г-н Манев, изтече ви времето.  
  Георги Манев: Благодаря ви, ако наистина има достойни, само за секунда да 
си формулирам предложението, защото нямам възможност аз да го формулирам 
това предложение, моля от общинските съветници от която и да е група да станат и 
да предложат да отпадне точка 23. или да бъде прицизирана като се махне думата, 
друго финансиране в такъв смисъл, сега не мога да го видя, наистина необходими 
са ми очила.  
  Д-р Надежда Палова: Г-н Манев, времето ви изтече, благодаря Ви.  

Георги Манев: Ако разбрахте какво, това е за да бъде общинския съвет силен,  
а не да дадете цялата власт на общинската администрация. А що се касае до нашите 
действия, ние ще си продължим в същата посока в която сме започнали да може 
гражданското общество най вече в община Средец да се събуди. Благодаря Ви.   

Георги Георгиев: Може ли една реплика. Уважаеми общински съветници, да,  
наистина е редно гражданите да имат право на думата, но си позволявам да се 
обърна към господин Манев. Този назидателен тон и това подценяване на 
качеството на общинските съветници в община Средец, е мнение което изразявате 
само Вие. Запазете си мнението за вашата работа  в общински съвет Бургас, там 
имате право да давате съвети, да давате предложения.  

В залата се чуха ръкопляскания. 
Д-р Надежда Палова: Г-н Георгиев, Вие предложихте да отпаднат 20 000 лв., 

за противопожарна инсталация.  
Георги Георгиев: Ще направя корекция на предложението си, за да не се 

пипат цифрите, правя предложение това нещо да бъде за 15 000 лв. и да включим 
лекотоварен автомобил за село Дебелт – 5х.лв.. 

Георги Манев: Но трябва да кажете от къде да дойдат от този балансиран 
бюджет. 

Георги Георгиев: Аз казах от къде 
Д-р Надежда Палова: Той каза. Добре, значи това предложение гласуваме, 

първо и после на господин Ненчев предложението, само че господин Ненчев може 
ли да си формулирате предложението за фонд „Флаг”. 

Ненчо Ненчев: Тъй  като конкретно в бюджета не е записан и не е отразено 
това искане за „Флаг”, нали няма ги тези цифри в бюджета.  

Анета Колеолова: Да, съгласно закона за бюджета… 
Ненчо Ненчев: Добре, предлагам една редакция, ако решите да приемете ОбС, 

защото така или иначе както казахме предстои обществено обсъждане, там не 
знаем все пак призункцията, какъв ще е поврата да предвидим. И понеже в точка 
девет предложенията са посочени две конкретни програми, програмата за развитие 
на селските райони и програмата за регионално развитие, ако се наложи да теглим 
по друга програма, ще бъде изключена тази точка,  затова предлагам да отпаднат 
тези програми така цитирани. 
  Д-р Надежда Палова: Къде на коя страница? 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

14.

Ненчо Ненчев: На стр. 15 точка 19, дава съгласие за участие за междинни и 
окончателни плащания по проекти.., да не цитираме програмите, а да запишем „по 
проектите финансирани от европейския съюз”. Защо го казвам, защото най-големия 
кредит, който ще го искаме тази програма я няма,  околната среда или трябва да го 
включим него или трябва да го махнем, въобще да не цитираме никаква програма. 
Да кажем, че това е някакъв пропуск, и след това също и сумата, казах какво ми е 
съображението, тъй като общественото обсъждане ще е по-късно, да не посочваме 
конкретната сума, а да пишем в размер определен от ОС за всеки отделен проект. 
Така или иначе има типови решения, които ние трябва да ги вземаме всеки път 
поотделно,  ние ще ги вземаме, защото нямаме друг избор, но мисля, че така 
точката ще бъде по конкретна и няма да се налага да правим нови заседания да 
вземаме нови решения.  

Анета Колеолова: Предложението за поемането на дълг е на основание на чл. 
11 от закона за общинския бюджет, това е само прогноза за поемане на дълг, която  
прогноза трябва да се предостави на министерството на финансите в началото на 
годината, без да е обвързана с конкретно решение за конкретен проект. Това е  
намерението на общината, през годината  което има в  последствие да поеме като 
дълг. Предвидено е тази сума която е заложена в бюджета както и в предходните 
бюджети беше предвидена на 4 000 000 но се стигна до теглене само до 700 000 лв.  
Така, че предвидено е обсъждане, публично обсъждане за конкретната цифра, 
която да бъде разпределена по съответните проекти по които ще кандидатстваме и 
за да се стигне до реално теглене на кредит се изисква задължително санкцията на 
ОС. Трябва да се приеме от начало, те да бъдат факт и едва тогава да се премине 
към осъществяване на този ред. В момента бюджета е предложен само като 
прогноза и като намерение което е необходимо за информация на Министерски 
съвет и попълване на една задължителна справка към бюджета, поемане на 
общински дълг, иначе няма как да я попълним тази справка. Какви са ни 
намеренията, а не че ще бъдат реализирани. Може да се измени тази сума в 
последствие да не е 11 да е 15 така, че….  

Ненчо Ненчев: Абсолютно съм сигурен, че тази сума въобще няма да може да 
бъде изплатена в рамките на тази година. 

Анета Колеолова: Със сигурност, да е на макс. 
Ненчо Ненчев: Ако така е по-добре да се отчетете, добре. 
Д-р Надежда Палова: Добре, сумата остава, махаме само програмите. 

Махаме всички програми. Добре, преминаваме към гласуването на предложението 
на г -н  Георгиев. Г-н Георгиев предложи, извинявам се господин Ангелов, искахте 
ли  да кажете нещо?  

Димитър Калайджиев: Неговото предложение. 
Д-р Надежда Палова: Да, неговото предложение съвпадна с предложението 

на г-н Ненчев, за Росеново, нали така беше?  
Петър Ангелов: Не съвсем, той не направи конкретно предложение с тези 

средства. 
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Д-р Надежда Палова: Така предложението на г-н Ангелов, което ще го 
гласуваме и него, тези 300 000 лв., които са заложени в капиталовата програма за 
водоснабдяване на село Росеново да преминат към резерва на общината, до 
изясняване на ситуацията, нали така беше?  

Петър Ангелов: Не съм казал това, което добавяте, но така или иначе, ако се 
докаже тази сума, че е реално неизплатена, нали има актуализация по нататък на 
бюджета, тогава можем лесно да я вземем от там и да я прехвърлим пак от където е 
сега. 

Д-р Надежда Палова: Колеги преминаваме към гласуване предложението на 
на г-н Георгиев което беше, от сумата 20 000 лв. която е заложена за система за 
противопожарна безопасност, тя да стане 15 000 лв. и 5 000 лв. да бъдат заложени 
за автомобил за село Дебелт. 

Георги Георгиев: Лекотоварен автомобил. 
Д-р Надежда Палова: Да лекотоварен, ще го напишем правилно в решението. 

Който е съгласен така направеното предложение да бъде прието моля, да гласува.  
Ненчо Ненчев: Трябва да го разделим на две отделни решения. Първо – да 

намалим сумата на петнадесет, а за автомобила останалата. 
Д-р Надежда Палова: Да, така ще бъде записано. Добре, първо намаляме 

сумата от 20 000 лв. за „Изграждане на пожароизвестителна система в сградата на 
община Средец” с 5 000 лв. Който е съгласен моля да гласува. 

Гласуваха: „за”–13 гласа; против – 1 глас, въздържали се – 2 гласа, приема се. 
Д-р Надежда Палова: Следващо предложение да бъде заложен в бюджета 

сумата от 5 000 лв. за закупуване на лекотоварен автомобил за село Дебелт, колеги 
който е съгласен моля,  да гласува. 

Гласуваха: „за” – 14 гласа; против – няма, въздържали се – 2 гласа, приема се. 
Анета Колеолова: Може ли да прецизирате в коя дейност да бъде сложена, 

имам в предвид, ако лекотоварния автомобил обслужва дейностите по чистота, да 
бъде предвидено в дейност чистота.  

Д-р Надежда Палова: Това Вие го кажете.  
Анета Колеолова: Аз предлагам. 
Д-р Надежда Палова:  В дейност чистота. Добре така ще бъде. Ще го сложим 

където трябва.  Преминаваме към следващото предложение, на г-н Ненчев – точка  
19 от решението за бюджета - Дава съгласие, за съучастие и за междинни и 
окончателни плащания по  проекти, финансирани от финансовите инструменти на 
ЕС и други донорски програми, да предприеме необходимите законови действия за 
ползуване на заем от Фонда за органите на местно самоуправление ”ФЛАГ”ЕАД, в 
размер до   11 998 453 лв. Колеги, който е съгласен моля да гласува.  

Гласуваха: „за” – 15 гласа; против – няма, въздържали се – 1 глас, приема се. 
Д-р Надежда Палова:  Преминаваме към следващото предложение на г-н 

Ангелов – да бъдат прехвърляни средствата в размер на 300х.лв. за водоснабдяване 
на с. Росеново в резерва. Който е съгласен моля да гласува. 

Гласуваха: „за”–13 гласа; против – 1 глас, въздържали се – 2 гласа, приема се. 
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Георги Георгиев: Да обясня отрицателен вот. За мен истината за тези триста 
хиляди лева е следната, значи първият етап на водоснабдяването на село Росеново 
е изпълнено, е разплатено, това става в период когато става смяна на 
правителството и екипа на ПУДОС. По съвсем политически причини вторият етап 
е отрязан от новия управляващи от ГЕРБ, затова е редно и мисля, че общината на 
един изпълнен проект да се разплати. 

Председателят на съвет подложи на поименно гласуване Бюджета на община 
Средец за 2013 година с приетите изменения и допълнения. Гласуваха: „за” – 14 
гласа; против – 1 глас, въздържали се – 1 глас, Общински съвет прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 401 

23 май 2013 година 

 
1. Приема бюджета на община СРЕДЕЦ  за 2013 г. както следва: 

   1.1.  По приходите в размер на 13 167 203 лв.  съгласно Приложение 1  

1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 5 844 688 лв., в т.ч. 
1.1.1.1. Обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от 

държавата дейности./съгласно чл.10 ал.1 от ЗДБРБ за 2013 г.,  в размер на 5 404 

819лв. 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2012 г.    в размер на 478 032 лв. 

1.1.1.3. Собствени приходи в размер на 5 917 лв. 

1.1.2.  Приходи с местен характер в размер на 7 322 515  лв. 

                    1.1.2.1.  Данъчни приходи в размер на 838 000  лв. 

                    1.1.2.2.  Неданъчни приходи в размер на 3 625 108  лв. 

                    1.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи в 

местни дейности в размер на 629 100 лв.,в т.ч. 

                      1.1.2.3.1. За ІV-то класна пътна мрежа – 346 900 лв. 

          1.1.2.4.  Обща изравнителна субсидия в размер на  777 100 лв.в т.ч.: 

                    -  Зимно поддържане в размер на  101 800 лв. 

                    1.1.2.5. Преходен остатък   от 2012г. в размер на 1 547 964 лв. 

                    1.1.2.6. Трансфери и временни безлихвени заеми между бюджетни и 

извънбюджетни сметки /нето/    -8 593 379 лв. 

                    1.1.2.7. Заеми от банки и други лица в страната 8 428 099 лв. 

 в т.ч:  -от фонд”Флаг” - 8 428 099 лв. 

                    1.1.2.8. Задължения по финансов лизинг 47 404 лв.               

   1.2. По разходите в размер на 13 167 203лв., разпределени по функции, групи, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение 1. 
1.2.1.  За държавни дейности в размер на 5 844 688 лв., в т.ч 

 1.2.2.  За местни  дейности в размер на 6 998 763 лв. в т.ч. 
    1.2.2.1. Резерв в месни дейности  304 950 лв. 
   1.2.3.  За дофинансиране на държавни дейности 323 752  лв.  

   1.3. Приема първоначален бюджет на община Средец за 2013г., по обобщени 
показатели съгласно Приложение 2. 
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   1.4. Приема инвестиционна програма за 2013 г. в размер на 1 590 440 лв., 
съгласно Приложение-3.  

1.4.1. Приема частта от капиталовата програма финансирана със 

собствени приходи от продажби, §40-00 от 345 000 лв., намалени с 20% ДДС -69 

000,  и 76000 лв.за текущи ремонти,в  размер на 200 000 лв., съгласно Приложение-

3-а. 

              1.5. Приема разпределение на преходния остатък от 2012г. по дейности, 
съгласно Приложение - 4. 

   1.6. Дава съгласие  преходния остатък от зимно поддържане от 2012г. в 
размер на 49 979 лв. да бъде използван за същата дейност през 2013г. 
2. Определя  второстепенни разпоредители с бюджетни кредити през 2013г., 
както следва: 
   2.1. Функция ”Образование” със следните дейности: ЦДГ, Извънучилищни 
дейности, Други дейности по образованието и Ученическо общежитие. 
   2.2. Функция ”Здравеопазване” и функция ”Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи”, със следните дейности: Здравни кабинети в детски 
градини и училища, Детски ясли, Др. дейности по здравеопазването, Други 
служби и дейности по осигуряването, подпомагането и заетостта, Домашен 
социален патронаж, ПВЗ, Дом за стари хора, ДВУИ с. Факия, ДДЛРГ 
”Щурче”, ЦОП, Център за настаняване от семеен тип, Други дейности по 
селско и горско стопанство, лов и риболов, Клубове на пенсионера. 
   2.3. СОУ ”Св.св. Кирил и Методий” с директор Стамена Иванова. 
   2.4. ОУ ”Антон Страшимиров” с. Дебелт, с директор Таня Вангелова. 
   2.5. ОУ ”Кирил и Методий” с.Загорци, с директор Стоянка Калудова. 
   2.6. ОУ ”Н.Й. Вапцаров” с.Факия , с директор Събинка Господинова. 
   2.7. ПГМССЕ „Н.Й. Вапцаров”, с директор Иван Иванов. 
   2.8. Второстепенен разпоредител ”Общинско горско предприятие”с 
директор Стойко Стоянов. 
   2.9. Второстепенен разпоредител „Общински исторически музей” с 
директор Красимира Костова. 
3. Приема бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити на делегирани бюджети  – училища, съгласно приложените  план 
сметки.   
4. Приема размер на кредитите, с които се разпорежда през 2013г. 
второстепенния разпоредил ”Образование”, без училищата на делегирани 
бюджети  в размер на 1 476 041 лв. 
5. Приема размер на кредитите, с които се разпорежда през 2013г. 
второстепенния разпоредител ”Здравеопазване и  Социални дейности” в 
размер на  1 533 346  лв.  
6. Приема размер на кредитите с които се разпорежда през 2013 г. 
второстепенен разпоредител ”Общинско горско предприятие” в размер на 
1 369 927 лв. 
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7. Приема размер на кредитите, с които се разпорежда второстепенния 
разпоредител ”Общински исторически музей” в размер на 101 154 лв. 
8.  Приема следните лимити за разходи: 
      - За социално битови – в размер на 3% върху начислените трудови 

възнаграждения. 

      - За представителни разходи на кмета в размер на 8 000 лв. 

      - За представителни разходи на председателя на ОбС 1 000 лв.  

      - За  издаване на  вестник „Средец” –17 000 лв. 

      - За целеви помощи за домакинства- 25 000  лв. 

      - За средства за стипендии на ученици и студенти в размер на 10 000 лв. 

      - За средства за подобряване на медицинското обслужване на населението в 

селата 25000 лв.  

      - За подпомагане на организациите на инвалидите - 1 500лв., слепите - 1 200 

лв., група за патриотични стари градски песни - 500лв. и за Тракийско дружество 

– 1000 лв.  

      - За културни прояви  от общоградски, общински и национален  характер –60 

000 лв., разпределени, съгласно Приложение – 6, в т.ч. за празници по селата по 

500 лв., за всички населените места. 

9. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 
разходи, съгласно Приложение-7. 
   9.1. Упълномощава кмета на Общината, да утвърди поименен списък на лицата 

по Прил.  7. 

  9.2. Определя размера на средствата - 50% поевтиняване /от цените за 

автомобилния транспорт – автобусни билети/, за пътуващи в рамките на 

общината и 85% за пътуващите: заместник кмет, Директор на дирекция 

”УТСЕБКС”, Директор дирекция ”ОЗСДИМС”, юристконсулт, специалист ТСУ, 

еколог, Гл.специалист ”Земеделие”, гл.спец. УТ, Гл.експерт ”Строителство”, 

Координатор проект, Управител Спортни дейности, Директор на историческия 

музей, уредник ”Музеи”, консерватор-реставратор,  гл.архитект, Директор ОГП, 

гл.експерт ”Гори”, лесничей и счетоводител ОГП, за пътуващите учители от 

функция ”Образование”, пътуващите служители от функции ”Здравеопазване” и 

”Социални дейности”, служителят от служба „Пробация” и служители от 

филиал за спешна медицинска помощ, независимо дали в рамките на общината или 

от други общини. 

   9.3. Дава съгласие при липса на удобен обществен транспорт-по изключение, по 

преценка на кмета на общината, да се заплаща на пътуващите разхода за гориво, 

в случаите на ползване със собствен транспорт, в рамките на равностойността 

на обществения транспорт, съгласно утвърдените лимити . 

10. Утвърждава числеността на персонала, средствата за заплати и средните 
брутни работни заплати за 2013 г., по дейности и индивидуалните заплати на 
кметовете на населени места, съгласно Приложение-5. 
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11. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат 
разплатени от бюджета за 2013г.,в размер на  183 200,25 лв. и просрочените 
вземания, които да бъдат събрани през 2013г. в размер на 120000  лв. 
12. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2013г. в размер 
на 8 905 468 лв. и  плащанията по него, съгласно Приложение-8. 
13. Приема План график за обслужване на просрочените задължения за 2013г. 
съгласно Приложение 9. 
14. Приема Плана на средствата по ИБСФ към Националния фонд от 
структурните фондове на ЕС и Разплащателна агенция ”Земеделие” за 2013г. 
съгласно Приложение-10. 
15. Утвърждава разчет за субсидии на организации с нестопанска цел, както 
следва: 
         - Читалища - субсидия от републикански бюджет – 147 369 лв., от преходен 

остатък от 2012г. – 21 349 лв.  и дофинасиране -15 000 лв., разпределени от 

читалищното настоятелство,съгласно Приложение 11. 
         - Футболен клуб “Странджа-Металург”- 53 000 лв. 

         - Клуб по волейбол „Странджа”- 19 000 лв. 

         - Клуб по борба „Странджа 2001”  -19 000 лв. 

         - Сдружение „Модел яхт клуб” -12 000 лв. 

         - Туристическо дружество „Алеко”-10 000 лв. 

         - За подпомагане дейността на младежко сдружение”Нашето място”-2 000 

лв. 
   15.1. Средствата се предоставят по сметките на съответните организации, 

като субсидия, след получаването на  заявка от тях. 
16. Задължава кмета на община Средец да разпредели и утвърди одобрените 
средства по общинския бюджет за 2013 г. по дейности, по пълна бюджетна 
класификация и по тримесечия . 
17. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от бюджета на 
общината за временно финансиране на проекти по оперативни програми, до 
възстановяване на средствата от Управляващите органи и МФ. 
18. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от набирателната 
сметка на общината за временно финансиране на възникнали неотложни 
разходи. 
19. Дава съгласие, за съучастие за междинни и окончателни плащания по  
проекти, финансирани от финансовите инструменти на ЕС и други донорски 
програми, да предприеме необходимите законови действия за ползуване на заем 
от Фонда за органите на местно самоуправление ”ФЛАГ”ЕАД, в размер до   
11 998 453   лв. 
20. Дава съгласие за предоставяне на временна финансова помощ на МБАЛ 
гр.Средец в размер на 130 000 лв. 
21. Дава съгласие за предоставяне на временна финансова помощ на НЧ 
„Светлина 1924” с. Дебелт в размер на 192 694 лв. 
22.  Възлага на кмета на общината: 
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   22.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 

   22.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена 

при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила 

по СФУК. 

   22.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с 

волята на дарителя. 

   22.4. Да предлага на общински съвет да се прехвърлят средства от един вид 

разходи в друг вид за делегираните от държавата дейности с изключение на 

делегираните от държавата дейности във функция „Образование”, при условия, 

че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

23.  При спазване на общия размер на бюджета,и при възникване на 
неотложни и доказани потребности през бюджетната година предоставя 
следните правомощия на кмета на общината / чл.27 ал.1 от ЗОБ/:  
23.1. Да предлага на общинския съвет  да се прехвърлят средства от един вид 

разходи в друг вид разходи, в рамките на една дейност, за делегираните от 

държавата дейности,при условие, че не се нарушават стандартите и няма 

просрочени задължения. 
23.2. Дава съгласие, в рамките на бюджетната година, временно свободните 

средства за делегираните от държавата дейности, да се ползват за финансиране 

и на други плащания по бюджета на община Средец, при условие, че не се 

нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности 

в определените им размери. 

23.3. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност 

или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя 

общия и размер в частта на местните дейности. 

23.4. Да разпределя средствата за помощи по параграф 42-14  „Обезщетения и 

помощи по решение на общинския съвет”, в дейност ”Общинска администрация”. 

23.5. Да определи комисия от служители от общинската администрация, която 

да разглежда основателността на исканията за помощи  от социално слаби 

граждани, в размер до 100 лв., която да  прави предложение до кмета за 

отпускане на такива помощи. 

23.6.  Да се разпорежда  с резервния бюджетен кредит по т.1.2.2.1. за местни 

дейности, от решението,като степенува нуждите по тяхната значимост и 

приоритет.   

23.7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за 

осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на 

определените годишни цели на общината. 

23.8. Да кандидатства за средства по  фондовете на ЕС, по национални програми, 

програми на министерства и ведомства и др. източници, за реализиране на 

годишните цели на общината, за изпълнение на общинския план за развитие. 
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23.9. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

съфинансиране на общински програми и проекти. 

23.10. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се 

осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 

23.10.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до 

размера на предоставените трансфери и се използуват по предназначение, като 

разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

23.10.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при спазване на следната 

приоритетност: за трудови разходи, за покриване на просрочени задължения от 

минали години, за разходи  за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи -

горива, ел.енергия, вода, неотложни текущи ремонти. 

23.11. Да информира ОБС в подходяща форма за вида, размера и причините за 

просрочени задължения, както и просрочените вземания и да предложи мерки за 

тяхното намаляване и ликвидиране.    
24. Приложенията /от № 1 до № 10/ и план сметките за бюджетите на 
училищата на делегирани бюджети и Бюджета на Читалища 
съгл.Приложение 11, са неразделна част от Решението на Общинския съвет. 
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                                                                                                               Секретар: 



                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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                                                                                                               Секретар: 



                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 



                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” – 14 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 1 
1. Георги Димитров Вълчев           против 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров   въздържал се 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
Георги Вълчев: Благодаря г-жо председател, много ми е приятно да се гласува 

най-важната част в една община – бюджета, както го направих аз днеска – против. 
Няма да пояснявам колеги на дълго и на широко нещата, само ще се опитам да 
кажа с няколко думи и да обобщя всичко, което се говореше в комисиите. Като си 
представим две институции, които си ги знаем, община и общински съвет, които са 
длъжни заради хората да работят заедно и да търсят начини за общи действия. 
Точно поради тази причина имаше две събирания на комисиите почти всички от 
целия общински съвет заедно с администрацията, за да се изчистят проблемите 
относно този бюджет. Поставени са няколко въпроса, да се изтегли това, да се 
махне друго, съмнение за трето, администрацията реши, че ще го вкара в същото 
състояние в което досега го е правила, и аз мисля, че е несериозно това. Какво 
означава това, натиска върху общинския съвет, няма никакво значение, като искате 
вие си го променяйте. Нали го правим това нещо, за да може да има 
взаимодействие, именно това беше причината да гласувам – против. Благодаря. 

 
Председателят д-р Палова обяви петнадесет минутна почивка. След изтичане 

на времето с кворум от четиринадесет общински съветника се продължи работа по 
ТОЧКА ТРЕТА – Годишен отчет за дейността на “МБАЛ Средец” ЕООД – 
гр.Средец за 2012 година – докладва управителя д-р Въльо Комнев. 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

112.
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят оформи проект за решение и го подложи на гласуване.  

Гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и Общински 
съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 402 

23 май 2013 година 
 

Общински съвет – Средец приема отчета за дейността на “МБАЛ Средец” 
ЕООД – гр. Средец за 2021 година. 

 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Годишен отчет и баланс на “БКС-ЕООД” гр. Средец 
за 2012 година  – докладва управителя Николай Николов. 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят оформи проект за решение и го подложи на гласуване.  

Гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и Общински 
съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 403 

23 май 2013 година 
 
Общински съвет – Средец приема годишен отчет за дейността на “БКС-

ЕООД” гр. Средец за 2012 година. 
 
 
ТОЧКА ПЕТА – Годишен отчет за дейността на “Медицински център І” 

ЕООД – град Средец  – докладва управителя д-р Милчо Георгиев. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят оформи проект за решение и го подложи на гласуване.  

Гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и Общински 
съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 404 

23 май 2013 година 
 
Общински съвет – Средец приема годишен отчет за дейността на 

“Медицински център І” ЕООД – гр. Средец за 2012 година. 
 
 
От залата излезе Ненчо Ненчев. 
ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 

община Средец относно: Актуализирана „Програма за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Средец” 
– докладва Атанас Павлов – директор дирекция „Устройство на територията, 
строителство, екология и БКС” при общинска администрация. 

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



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

113.
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка.  Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 405 

23 май 2013 година 
 

 1. Отменя „Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 
цветни контейнери на територията на община Средец” приета с Решение № 114 
/ 25.04.2012г. 
 2. Приема актуализирана „Програма за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки в цветни контейнери на територията на община Средец”. 

 
 
В залата влязоха инж. Димитър Янков и Ненчо Ненчев. 
ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 

община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза 
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
договор № 02/226/00324 от 04.04.2013 год. по мярка 226 „Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за проект „Възстановяване 
на горски потенциал на гори пострадали от природни бедствия в ОГТ на 
Община Средец”, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 
Разплащателна агенция – докладва инж. Маргарита Чолакова – директор на 
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 подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка.  Гласуваха: “за” - 15 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 406 

23 май 2013 година 
 

 1. Упълномощава кмета на общината инж. ИВАН ЖАБОВ ДА ПОДПИШЕ 
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 46 492,39 (четиридесет и 
шест хиляди четиристотин деветдесет и два лева и тридесет и девет  
стотинки) за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по 
договор за отпускане на финансова помощ № 02/226/00324 от 04.04.2013 год. по 
мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 
превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 г. за проект „Възстановяване на горски потенциал на гори,  
пострадали от природни бедствия в ОГТ на Община Средец”, сключен между 
Община Средец и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – Разплащателна агенция. 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

114.
 2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/226/00324 от 
04.04.2013 год. и да ги представи пред ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – Разплащателна 
агенция. 

 
 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” – 15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев            за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 

община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза 
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
договор № 02/226/00320 от 09.04.2013 год. по мярка 226 „Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за проект „Превенция на 
горските територии на община Средец от пожари”, сключен между ОБЩИНА 
СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – Разплащателна агенция – докладва инж. 
Маргарита Чолакова – директор на дирекция „Икономическо развитие, земеделие и 
гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

записка.  Гласуваха: “за” - 15 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

115.

Р Е Ш Е Н И Е  № 407 

23 май 2013 година 
 

 1. Упълномощава кмета на общината инж. ИВАН ЖАБОВ ДА ПОДПИШЕ 
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 188 488.08 лева (сто 
осемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и осем  
стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по 
договор за отпускане на авансова помощ № 02/226/00320 от 09.04.2013 год. по 
мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 
превантивни дейности„ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013 г. за проект „Превенция на горските територии на Община 
Средец от пожари„ сключен между община Средец и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 
         2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите 
документи за получаване на авансово плащане по договор № 02/226/00320 от 
09.04.2013 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” – 15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев            за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

116.
ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 

община Средец относно: Изработване на проект за Общ устройствен план 
/ОУП/ за територията на община Средец – докладва Атанас Павлов – директор 
дирекция „Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при 
общинска администрация. 

Петър Ангелов: Може ли някой да каже, защото е възможно на този етап да 
няма яснота, в какъв размер са средствата, които ще са необходими за избрания 
проектант, който ще проектира. Грубо предположение, ако можете. 

Атанас Павлов: Над сто хиляди лева. 
Други въпроси не постъпиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка.  Гласуваха: “за” - 15 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 408 

23 май 2013 година 
 

        1. Общински съвет – Средец на основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, допуска изработването на проект за Общ 
устройствен план на територията на Община Средец. 
       2. Общински съвет – Средец  на основание чл. 21, ал.1. т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 124б, ал.1 от Закона 
за устройство на територията, одобрява заданието по чл. 125 от Закона за 
устройство на територията, за изработване на Общ устройствен план на 
територията на Община Средец. 
       3. Общински съвет – Средец възлага на Кмета на Община Средец да 
организира провеждането на процедура за избор на изпълнител за изработване на 
проект за Общ устройствен план на територията на Община Средец. 

 
 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” – 15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев            за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
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10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
От залата излезе Георги Георгиев. 
ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 

община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план – 
Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ 031220 по КВС на гр. Средец  – докладва Атанас 
Павлов – директор дирекция „Устройство на територията, строителство, екология и 
БКС” при общинска администрация. 

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

записка.  Гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 409 

23 май 2013 година 
 

        1. Общински съвет – Средец  на основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията одобрява подробен устройствен план – парцелиран 
план /ПУП-ПП/ на елементите на техническата инфраструктура – трасе на 
подземен ел. кабел 20 кV от стълб на въздушна мрежа ВН гр. Средец в ПИ  
№031205 – нива частна собственост, преминава през нея, при ПИ № 031204 – нива 
частна собственост и ПИ № 031221 – нива частна собственост до БКТП нов ПИ 
№ 031220 м. Белия камък по КВС на гр. Средец, област Бургас с цел ел. захранване 
на сграда за отглеждане на овце. 
       2. Общински съвет – Средец  на основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал.1 от ЗУТ 
одобрява устройствен план – парцелиран план  /ПУП-ПП/ на елементите на 
техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод от ПИ №047004 
– ДПФ, преминаващ през ПИ № 000221 – общински полски път до ПИ № 031220, м. 
Белия камък по КВС на гр. Средец, с цел водоснабдяване на сграда за отглеждане 
на овце. 

Решенията подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им 
в „Държавен вестник” чрез Община Средец до Административен съд Бургас. 
 

 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
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Присъствали – 14 
Гласували: “за” – 14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев            за 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 
на община Средец относно: Приемане на Наредба за рекламната и 
информационна дейност на територията на община Средец – докладва Бончо 
Богданов – секретар на община Средец. 

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

записка.  Гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 410 

23 май 2013 година 
 

        Общински съвет – Средец приема Наредба за рекламната и информационна 
дейност на територията на Община Средец.  

 
 
ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 

на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост 
в с. Белеврен – докладва Веселина Пашова - директор на дирекция „Местни 
приходи и общинска собственост” при общинска администрация.  

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

записка.  Гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 411 

23 май 2013 година 
 

       1. Обявява за продажба чрез процедура на публичен търг с тайно наддаване на 
имот № 501.206 по кадастралния план на село Белеврен с площ от 1336 кв.м., при 
граници: имоти № 501.9505, 501.165, 501.89, 501.90, 501.9502, улица, актуван за 
ЧОС с Акт № 2009/28.01.2011г. 
      2. Утвърждава начална тръжна цена за имота в размер на 8 680 лева без 
включен ДДС. 
      3. Възлага на кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост и сключи договор за продажба. 

 
 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” – 14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев            за 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 

на община Средец относно: Предоставяне на общински мери и пасища на 
земеделски стопани,, отглеждащи пасищни животни на територията на община 
Средец – докладва инж. Маргарита Чолакова – директор на дирекция 
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„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 
администрация. 

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

записка.  Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 412 

23 май 2013 година 
 

 І. Общински съвет на община Средец дава съгласие да се предоставят 
общинските “пасища, мери”, “пасища с храсти” и “пасища” за индивидуално 
ползване, чрез публично оповестен търг с явно наддаване, съгласно приложен 
списък, неразделна част от настоящото решение, при следните условия: 
 1. Участници в търга да бъдат земеделски стопани, отглеждащи 
пасищни животни в съответното землище на територията, на което са 
имотите,  които: 

   1.1. отглеждат регистрирани в Системата за идентификация на 
животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната, 
ветеринарномедицинска служба, както следва: 
  а) 10 или повече говеда, или 10 или повече биволи, или 10 или повече 
говеда и биволи; 
  б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи 
телета; 
  в) 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или 
повече овце майки и кози майки; 
  г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри). 
 2. Мерите и пасищата от ОПФ, останали свободни след провеждането на 
търга между участниците по т. 1, се предлагат, чрез публично оповестен търг 
под наем или под аренда за поддържане в добро земеделско и екологично 
състояние. 
 3. В тръжната документация се посочват: 
  а) нормативите за числеността на селскостопанските животни, 
допускани за паша по точка 5, които са база за разпределение на площите 
според броя и вида  селскостопански животни; 
  б) обстоятелството, че сключването на договора за наем или за 
аренда не гарантира подпомагането на земеделските производители; 
  в) солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е  
сдружение на животновъди, което не е юридическо лице; 
   г) изискването да не се преотдават мерите и пасища на трети лица. 
 4. Минималните изисквания за поддържане на площите в добро земеделско и 
екологично състояние (Заповед № РД 09-616/21.07.2010 г. на министъра на 
земеделието и храните- ДВ, бр.63 от 2010 г.) са задължителни за наемателя/ 
арендатора и тяхното нарушаване е основание за предсрочно прекратяване на 
договора. 
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 5. Определя нормативи за численост на селскостопанските животни, допускани 
на паша в общинските мери и пасища, съобразно класа на пасището по смисъла на 
Наредба № 5 от 10.03.2010 г., както следва: 
    5.1. В продуктивни пасища: 
  а) за животни от рода на едрия рогат добитък (ЕРД) на възраст 
повече от 24 месеца, крави с бозаещи телета, млечни крави и биволици - не по-
малко от 6 дка на животно; 
  б) за животни от рода на ЕРД на възраст до 24 месеца - не по-
малко от 3 дка на животно; 
   в) за овце, кози, кочове и пръчове - не по-малко от 1 дка на животно; 
   г) за еднокопитни - не по-малко от 8 дка на животно. 
    5.2. В слабопродуктивни пасища:  
  а) за глава едьр рогат добитък- не по-малко от 8 дка; 
  б) за овца и коза - не по-малко от 2 дка; 
  в) за еднокопитни - не по-малко от 10 дка на животно. 
    5.3.В мери: 
  а) за глава едър рогат добитък - не по-малко от 8 дка; 
  б) за овца и коза - не по-малко от 3 дка; 
  в) за еднокопитни - не по-малко от 10 дка на животно. 
 ІІ. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата на търг с 
явно наддаване, 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 начална тръжна цена 6,00 лв./дка; 
 ІІІ. Приема правила  за поддържане на общинските  мери и пасища в добро 
земеделско и екологично състояние: 
 1. Ползвателите се задължават: 
    1.1. Да не използват  мерите и пасищата за неземеделски нужди. 
    1.2. Да почистват мерите и пасищата от дървета, храсти, камъни и ги 
поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 
 2. Общината и ползвателите се задължават: 
    2.1. Да не  допускат замърсяването им с  битови, строителни, 
производствени и опасни отпадъци. 
    2.2. Забранява се паленето на растителност  в  мерите и пасищата. 
    2.3. Да се извършва балансирано  торене с минерални торове  и умерено 
торене с оборски тор с цел недопускане  замърсяване на повърхностните и 
подпочвените  води. 

 
С П И С Ъ К  

на свободните общински мери и пасища предназначени за отдаване под наем 
 за стопанската 2013/2014 година 

 
Землище с. Белеврен: 
имот №000287-2,309 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000293-11,605 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
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имот №000294-28,541 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000297-68,314 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Калариново дере” 
имот №000301-4,939 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000302-1,173 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000304-9,105 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000305-5,431 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000311-11,060 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000312-1,370 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000318-4,158 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000319-4,120 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000322-1,779 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Довян дере” 
имот №000323-5,577 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000324-11,242 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000325-6,553дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000326-0,817 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000328-11,920 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000329-15,065 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000333-2,533 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000335-4,075 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000339-11,085 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000341-2,995 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000343-2,452 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000344-0,928 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000357-6,599 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000360-14,624 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000367-3,643 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000369-5,322 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000390-14,692 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000396-18,265 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000398-0,523 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000400-0,482 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000402-0,267 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000403-0,071 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000404-0,128 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000406-3,856 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000416-32,864 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000428-14,267 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000429-8,840 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000430-0,479 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000433-2,643 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000436-2,358 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000451-6,894 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000454-2,888 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Паша дере” 
имот №000455-1,295 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
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имот №000456-1,425 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000457-1,132 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000458-0,406 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000462-34,999 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000464-3,451 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000465-25,689 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Паша дере” 
имот №000466-9,090 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000467-0,461 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000468-0,513 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000469-0,204 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000475-5,350 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000476-39,854 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000478-1,503 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000481-0,141 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000487-2,500 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000490-24,338 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000511-9,686 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000514-1,677 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000518-1,647 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000525-3,125 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000534-22,328 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чаталитото дърво” 
имот №000538-14,808 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чаталитото дърво” 
имот №000540-68,085 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000546-59,207 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000562-0,216 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000568-1,739 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000576-7,899 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Селска кория” 
имот №000579-55,922 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Селска кория” 
имот №000581-48,104 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000582-58,775 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Селска кория” 
имот №000584-0,830 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000585-6,220 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Селска кория” 
имот №000586-16,272 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000597-3,606 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000598-2,849 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000599-2,760 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
 имот№000607-0,312 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000613-1,187 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000689-35,580 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000734-8,840 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №327002-63,886 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000276-0,194 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000286-20,091 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000295-6,717 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
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имот №000385-11,602 дка, V категория-пасище,мера,  
Землище с.Белила: 
имот №000343-3,125 дка, VІ категория-пасище,мера,  
имот №000344-12,003 дка, VІ категория-пасище,мера,  
имот №070001-3,205 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000003-0,997 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000004-2,762 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000005-2,078 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000007-11,948 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000008-37,296 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000016-9,487 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000020-26,603 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000023-0,995 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000024-2,893 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000027-14,008 дка, ІХ категория-пасище,мера,   
имот №000028-13,108 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000030-11,403 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000037-9,630 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000039-6,923 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000040-2,252 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000049-25,908 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000052-24,963 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000053-3,705 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000055-3,406 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000058-57,184 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000068-173,579 дка, ІХ категория-пасище с храсти,   
имот №000070-3,287 дка, ІІІ категория-пасище,мера,   
имот №000072-18,241 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000073-2,516 дка, ІХ  категория-пасище с храсти,   
имот №000078-6,688 дка, ІХ  категория-пасище,мера,   
имот №000080-2,257 дка, ІІІ   категория-пасище,мера,  
имот №000088-15,874 дка, ІХ  категория-пасище,мера,   
имот №000089-0,489 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000091-5,618 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,   
имот №000097-12,142 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,   
имот №000101-10,531 дка, VІ  категория-пасище с храсти,  
имот №000107-7,801 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,   
имот №000112-3,581 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000115-2,568 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000119-1,557 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000124-28,612 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000131-3,329 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000133-1,561 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000136-1,508 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
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имот №000138-6,002 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000139-2,118 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000149-2,665 дка, ІХ  категория-пасище с храсти,  
имот №000150-2,703 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000151-16,392 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000152-10,189 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000155-1,063 дка, ІХ  категория-пасище с храсти,  
имот №000156-0,486 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000158-4,360 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000166-17,685 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000177-13,070 дка, ІХ  категория-пасище с храсти,  
имот №000185-4,225 дка, ІХ  категория-пасище с храсти,  
имот №000200-10,733 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000209-74,001 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000212-4,626 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000219-3,816 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000221-4,096 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000222-6,574 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000224-28,054 дка, VІ  категория-пасище,мера,  
имот №000232-16,427 дка, VІ  категория-пасище,мера,  
имот №000237-12,785 дка, VІ  категория-пасище,мера,  
имот №000244-2,287 дка, VІ  категория-пасище,мера,  
имот №000247-6,195 дка, VІ  категория-пасище с храсти,  
имот №000253-55,647 дка, VІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000255-24,136 дка, VІ  категория-пасище с храсти,  
имот №000263-1,053 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000266-13,757 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000270-0,732 дка, VІ   категория-пасище с храсти,  
имот №000278-6,183 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000306-6,183 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000324-10,023 дка, ІХ  категория-пасище с храсти,  
имот №000325-1,199 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000327-5,650 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000330-6,089 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000330-6,089 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000332-7,944 дка, ІХ  категория-пасище с храсти,  
имот №000335-15,547 дка, ІХ  категория-пасище с храсти,  
имот №000339-5,211 дка, ІХ  категория-пасище с храсти,  
имот №000342-19,005 дка, ІХ  категория-пасище с храсти,  
имот №000406-0,653 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000408-6,168 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000412-34,863 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000455-0,266 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №000652-8,668 дка, VІ  категория-пасище,мера,  
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имот №000653-2,423 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000655-87,295 дка, VІ  категория-пасище,мера,  
имот №000658-7,282 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №030004-69,628 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Георгиева могила” 
Землище  с. Бистрец: 
имот №000051-1,586 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Горната каба” 
имот №000161-36,585 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 
имот №000162-36,987 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 
имот №000164-49,632 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 
имот №000166-7,236 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 
имот №000169-66,969 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 
имот №000171-85,308 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Желева поляна” 
имот №000172-2,928 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Желева поляна” 
имот №000173-106,960 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Надара” 
имот №000177-30,830 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Надара” 
имот №000179-0,725 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Желева поляна” 
имот №000180-18,333 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Училищна нива” 
имот №000182-3,392 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Желева поляна” 
имот №000245-219,728 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Поляните” 
имот №000250-13,747 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Карталя” 
имот №000256-64,266 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Тепалкова лъка” 
имот №000275-15,205 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №000276-7,410 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №000283-186,061 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Карталя” 
имот №000290-143,023 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Карталя” 
имот №000294-39,295 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Карталя” 
имот №001008-0,227 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №001009-0,338 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №010007-0,188 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №011013-2,104 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №019034-2,673 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 
имот №019035-0,842 дка,VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Чешме баир” 
имот №019036-0,838 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 
имот №019037-0,569 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 
имот №019038-1,160 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 
имот №019039-11,509 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 
имот №019041-15,822 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 
имот №020043-3,269 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 
имот №020045-4,237 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 
имот №020047-7,411 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 
имот №020048-1,141 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 
имот №020049-2,737 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 
имот №020051-10,949 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 
имот №020054-41,390 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 
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имот №021022-8,273 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Ноков  орман” 
имот №021023-112,803 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Ноков орман” 
имот №022042-123,449 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 
имот №022043-85,357 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 
имот №022044-7,022 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 
имот №022049-23,485 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Горната каба” 
имот №022050-6,306 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Горната каба” 
имот №023020-14,064 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 
имот №023022-17,019 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 
имот №023024-2,883 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 
имот №023029-13,176 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 
имот №023030-19,017 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 
имот №024032-12,575 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.’Маджаров алчак” 
имот №024033-2,950 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак” 
имот №024035-39,446 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак” 
имот №024036-8,340 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак” 
имот №024038-24,616 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак” 
имот №024039-4,876 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак” 
имот №024041-3,125 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак” 
имот №024042-12,646 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак” 
имот №025038-5,490 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №025041-21,642 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №025058-10,039 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №025062-11,322 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №025064-32,677 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №026049-15,244 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот№026050-11,702 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №026054-3,814 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №026055-15,288 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №026056-55,851 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №026058-14,459 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №026059-16,120 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №026060-0,521 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №027031-32,538 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Би бунар” 
имот №027034-2,467 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Би бунар” 
имот №027035-9,091 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Би бунар” 
имот №027036-7,227 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Би бунар” 
имот №030048-35,446 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №030057-1,340 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №030058-24,030 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №030061-3,103 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №030062-18,633 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №030064-8,720 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №030065-18,731 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
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имот №030066-2,291 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №030067-9,555 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №030068-0,939 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №031021-23,031 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дядо Тонев кладенец” 
имот №031022-12,203 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Дядо Тонев кладенец” 
имот №031023-6,328 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Дядо Тонев кладенец” 
имот №032017-17,247 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Кармашиковата 
тумба” 
имот №033055-0,774 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №033060-8,229 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 
имот №033061-3,084 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 
имот №033063-317,127 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №033065-192,792 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №033067-34,441 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 
имот №033069-20,099 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 
имот №033073-5,990 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №035026-9,896 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Училищна нива” 
имот №035029-9,834 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Училищна нива” 
имот №035030-2,795 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №035031-3,414 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Училищна нива” 
имот №036020-65,136 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Крушевото кладенче” 
имот №037013-27,256 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Плетения гьол” 
имот №037016-3,419 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Плетения гьол” 
имот №037017-9,520 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Плетения гьол” 
имот №038015-112,880 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 
имот №038018-10,144 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 
имот №038019-15,258 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 
имот №038021-61,494 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 
имот №038023-13,476 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 
имот №038025-181,000 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 
имот №038028-2,643 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 
имот №038029-154,296 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 
имот №038031-5,106 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №038033-13,591 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №039029-25,133 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Ноков орман” 
имот №039031-8,400 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Ноков орман” 
имот №039032-69,335 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Ноков орман” 
имот №040017-11,111 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека” 
имот №040019-12,070 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека” 
имот №040021-5,876 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека” 
имот №040023-9,654 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Ноков орман” 
имот №040025-116,105 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека” 
имот №040027-1,718 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека” 
имот №040029-326,986 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека” 
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имот №041017-0,733 дка,ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №041018-0,983 дка,ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Дюшеме дере” 
имот №041019-2,741 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №041023-51,637 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №042008-13,282 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Двете кладенчета” 
имот №043011-167,164 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №043013-89,450 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №043014-0,684 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Бистрецка река” 
имот №043015-12,215 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Тепалкова лъка” 
имот №043019-0,499 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Тепалкова лъка” 
имот №043021-0,662 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Тепалкова лъка” 
имот №044016-12,706 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Надара” 
имот №044017-1,884 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Карталя” 
имот №044018-23,319 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Надара” 
имот №046017-8,255 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №048020-2,373 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Карталя” 
имот №048023-5,562 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Карталя” 
имот №049032-22,437 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карталя” 
имот №049034-7,694 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карталя” 
имот №049036-7,040 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карталя” 
имот №049039-2,092 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карталя” 
имот №049040-7,887 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.’Карталя” 
имот №050024-0,882 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шейтанка” 
имот №051021-4,434 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.’До село” 
имот №051024-2,900 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №051025-12,573 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №051034-1,628 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №052004-7,279 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Синия вир” 
Землище с.Богданово: 
имот№000001-19,724 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Овчи кайряк” 
имот №000007-5,938 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000009-7,999 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бали гьол” 
имот №000010-2,909 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000012-73,990 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Зимовника” 
имот №000014-8,199 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000015-11,860 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000019-16,126 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк” 
имот №000020-11,722 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Черк.лонгоз” 
имот №000022-9,812 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Черк.лонгоз” 
имот №000024-49,523 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000026-3,777 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000027-7,047 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Папрака” 
имот №000029-16,126 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Зимовника” 
имот №000031-4,875 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
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имот №000037-4,446 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000042-11,633 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000046-2,298 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Лясков дол” 
имот №000049-6,705 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Лясков дол” 
имот №000052-438,083 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Карач баир” 
имот №000054-1,186 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Овчи кайряк” 
имот №000056-8,810 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лясков дол” 
имот №000057-3,294 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Лясков дол” 
имот №000061-5,327 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №000062-3,778 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Карна баир” 
имот №000066-28,155 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №000069-10,482 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №000070-52,544 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №000071-12,147 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №000072-8,926 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №000074-114,003 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №000076-210,604 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №000083-28,155 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000085-4,219 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №000087-2,669 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000091-11,196 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000097-51,996 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №000100-214,137 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Света Илия” 
имот №000101-102,543 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000102-18,681 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Старо гробе” 
имот №000103-30,773 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000104-9,618 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Решела” 
имот №000105-151,694 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти,м.”Карач баир” 
имот №000106-2,403 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карач баир” 
имот №000107-6,137 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000113-12,899 дка,ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000115-11,342 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чеирето” 
имот №000122-37,853 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Сърт тарла” 
имот №000131-2,919 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000132-5,260 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000136-4,111 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000140-48,911 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000142-1,445 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000156-2,921 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000159-5,992 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Сапла борун” 
имот №000160-3,583 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Сапла борун” 
имот №000165-3,183 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Картала” 
имот №000166-21,195 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Акгарм.пожар” 
имот №000171-1,080 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
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имот №000175-1,333 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000179-3,686 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000181-89,791 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Еклен дере” 
имот №000182-52,963 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Гагнев чаир” 
имот №000188-37,150 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000189-11,186 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000190-1,660 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000202-0,804 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000205-0,256 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000206-17,666 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000210-1,294 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000211-8,997 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Инката” 
имот №000213-1,919 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000218-3,644 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000224-1,022 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000227-3,133 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000229-51,557 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000232-8,270 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Еклен дере” 
имот №000233-4,142 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Еклен дере” 
имот №000234-5,769 дка, V  категория-пасище,мера, м.Еклен дере 
имот №000237-2,193 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Инката” 
имот №000238-1,499 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Карач баир” 
имот №000240-1,382 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Клисе тарла” 
имот №000241-8,645 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Полук баир” 
имот №000242-4,812 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Полук баир” 
имот №000243-4,241 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Полук баир” 
имот №000244-2,819 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Полук баир” 
имот №000245-2,980 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Полук баир” 
имот №000255-1,112 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000257-3,703 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000258-23,852 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000259-5,827 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000260-9,110 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000264-2,103 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000265-1,221 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000266-6,858 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000268-1,770 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000270-5,328 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бошнака” 
имот №000277-1,813 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кадалан” 
имот №000301-0,868 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000303-1,560 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000305-1,124 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Инката” 
имот №000306-2,716 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Инката” 
имот №000307-8,885 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
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имот №000314-0,309 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000317-0,932 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000321-1,528 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000322-3,286 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000333-7,556 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000337-0,813 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000338-0,821 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000356-28,742 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000357-21,225 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000361-11,173 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000395-1,146 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Ангел.круша” 
имот №000428-1,738 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000476-0,997 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Сърт тарла” 
имот №000477-55,292 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Сърт тарла” 
имот №000535-4,765 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Клисе тарла” 
имот№000570-2,386 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000571-4,803 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000586-9,656дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Картала” 
имот №000588-4,290дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000611-0,348дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000622-3,361дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Света Илия” 
имот №000625-9,820дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Света Илия” 
имот №000633-3,740дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000640-11,862дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000642-5,516дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000654-11,263дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000666-2,771дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000668-6,123дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000684-2,160 дка,VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000685-5,298 дка,VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000716-12,325 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кучка баир” 
имот №000718-1,896 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кучка баир” 
имот №000720-18,480 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кучка баир” 
имот №000748-3,35 6 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000751-54,390 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000754-6,019 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000755-2,699 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000756-26,027 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000757-1,642 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000758-1,069 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000778-4,047 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000780-8,897 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Каваците” 
имот №000781-12,120дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Каваците” 
имот №000787-7,709 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Зимовника” 
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имот №000824-4,487 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Равния кън” 
имот №000842-2,985 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Равния кън” 
имот №000869-24,374дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №000882-5,699 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000883-1,979 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000886-28,198 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000887-13,725 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000890-8,201 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000891-0,775 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Решела” 
имот №000909-14,622 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000911-25,806 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000913-6,674 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000915-1,487 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000917-2,283 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000939-5,974 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000940-3,632 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №000951-3,506 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000976-3,524 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000986-2,233 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №001065-3,858 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №001198-0,373 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №001200-2,815 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №001209-0,331 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №001201-1,168 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №001212-2,559 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №001213-4,981 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №001216-0,400 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №001217-4,225 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №001218-0,582 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №002156-0,505 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №002213-6,170 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №002224-0,411 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №002230-2,562 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №002231-1,546 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №002344-2,688 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №002346-4,737 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №002351-0,617 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №002354-1,290 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №002360-5,463 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №002363-2,360 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №002364-0,471 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №003050-35,385 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №004051-18,993 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №006202-1,093 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
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имот №027021-3,495 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Зимовника” 
имот №033004-21,481 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Равния кън” 
имот №033013-0,824 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тетре баир” 
имот №043025-48,250 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Картала” 
имот №044006-0,189 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Картала” 
имот №044007-0,410 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Картала” 
имот №044011-2,139 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Картала” 
имот №046021-4,994 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Картала” 
имот №049020-0,647 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик” 
имот №049025-2,661 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик” 
имот №050025-2,998 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Карач баир” 
имот №057003-11,241 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Дългия цер” 
имот №060011-15,662 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Еклен дере” 
имот №066013-4,439 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №067025-7,749 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Инката” 
имот №067026-1,353 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Инката” 
имот №068003-4,320 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Инката” 
имот №069008-2,073 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Инката” 
имот №069009-8,427 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Инката” 
имот №076002-2,555 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бошнака” 
имот №076003-2,683 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бошнака” 
имот №081006-0,683 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лясков дол” 
имот №083002-2,148 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лясков дол” 
имот №083003-1,872 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лясков дол” 
имот №083004-2,423 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лясков дол” 
имот №084004-2,849 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лясков дол” 
имот №084005-2,320 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Лясков дол” 
имот №084006-1,641 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лясков дол” 
имот №085015-5,921 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Карна баир” 
имот №087006-0,624 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Исе кайряк” 
имот №090005-1,286 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №092015-2,239 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №093006-4,114 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №096002-7,664 дка, VІІІ  категория-пасище  с храсти, м.”Дюшеме дере” 
имот №097002-2,792 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №100006-18,048 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №100008-0,159 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №102012-6,251 дка, VІІІ  категория-пасище  с храсти, м.”Дюшеме дере” 
имот №102020-4,339 дка, VІІІ  категория-пасище  с храсти, м.”Дюшеме дере” 
имот №105009-0,999 дка, VІІІ  категория-пасище  с храсти, м.”Кавачки дол” 
имот №105010-1,321 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Квачки дол” 
имот №107014-3,084 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Овчи кайряк” 
имот №108009-4,153 дка, VІІІ  категория-пасище  с храсти,м.”Овчи кайряк” 
имот №110012-2,197 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”О вчи кайряк” 
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имот №115009-1,173 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чеирето” 
имот №115022-3,290 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чеирето” 
имот №115024-0,934 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чеирето” 
имот №116011-0,643 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чеирето” 
имот №116028-5,434 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Долап дере” 
имот №116041-3,665 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Долап дере” 
имот №117008-5,935 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Плумин гроб” 
имот №117011-3,960 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Плумин гроб” 
имот №117012-9,034 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Плумин гроб” 
имот №119007-1,382 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Плумин гроб” 
имот №120008-8,365 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дуков баир” 
имот №122012-1,298 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кадалан” 
имот №122013-5,155 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кадалан” 
имот №125003-15,924 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк” 
имот №125008-9,685 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк” 
имот №130005-2,566 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бали гоьл” 
имот №131002-1,428 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бали гоьл” 
имот №135004-6,817 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Полук баир” 
имот №137009-1,097 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Еклен дере” 
имот №143005-1,628 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Гогул баир” 
имот №143006-5,283 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Гогул баир” 
имот №143009-1,477 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Гогул баир” 
имот №144005-1,986 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кадалан” 
имот №144006-4,264 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кадалан” 
имот №000143-7,661 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бали гоьл” 
имот №000377-1,221 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Зимовника” 
имот №000398-1,570 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Зимовника” 
имот №000500-10,506 дка, VІІІ  категория-пасище ,мера, м.”Дългия цер” 
имот №000527-35,401 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик” 
имот №000529-4,939 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000617-10,654 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Горпака” 
имот №000702-5,270 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Зимовника” 
имот №000907-9,377 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000908-21,699 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла” 
имот №000918-6,649 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000920-3,032 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000921-89,270 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик” 
имот №088008-1,496 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Карна баир” 
имот №000759-7,118 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Лясков дол” 
Землище с.Варовник: 
имот №000043-12,391 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000045-1,551 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000091-1,349 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000105-2,533 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Джеласънице” 
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имот №000106-10,566 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №000116-1,515 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000117-2,799 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №000120-17,764 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №000121-18,529 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №000122-1,100 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000123-1,598 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000125-5,481 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000127-0,901 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000128-12,378 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000130-26,591 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №000131-10,125 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №000132-96,945 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №000138-144,454 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Чифлика” 
имот №000140-1,872 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000141-60,611 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №000142-27,229 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №000145-100,975 дка, VІІІ  категория-пасище  с храсти, м.”Чифлика” 
имот №000146-0,707 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000148-2,121 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000153-3,484 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №000158-0,262 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000161-3,214 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №000164-1,826 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Паламуд бикю” 
имот №000165-21,909 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Паламуд бикю” 
имот №000167-50,454 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №000195-5,231 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000202-8,455 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Двата дряна” 
имот №000203-25,511 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Двата дряна” 
имот №000204-127,084 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Китката” 
имот №000214-1,880 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Акташ” 
имот №000215-0,205 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Акташ” 
имот №000217-1,225 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Акташ” 
имот №000278-6,604 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Двата дряна” 
имот №000283-1,629 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000285-44,794 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000288-7,970 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000289-48,799 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000290-117,273 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000293-33,710 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000294-0,439 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000297-3,285 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000298-6,011 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деделика” 
имот №000300-10,989 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
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имот №000301-5,534 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деве бою” 
имот №000303-2,305 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деве бою” 
имот №000306-57,956 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деве бою” 
имот №000312-2,498 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000316-8,033 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деве бою” 
имот №000317-5,895 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деве бою” 
имот №000318-1,277 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000320-0,453 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000321-8,596 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деделика” 
имот №000322-0,388 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000323-3,958 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000324-2,744 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000325-1,467 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деделика” 
имот №000326-39,256 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деделика” 
имот №000327-1,976 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000328-1,806 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деделика” 
имот №000331-2,809 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000333-27,610 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000334-40,112 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Кустарла” 
имот №000337-3,502 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деделика” 
имот №000342-8,218 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000345-1,130 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000346-122,953 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Китката” 
имот№000356-14,823 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000357-54,165 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деделика” 
имот №000360-0,809 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000361-0,540 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000363-0,975 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000364-1,995 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000365-3,502 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деделика” 
имот №000367-112,967 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000370-96,878 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000372-15,125 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000374-55,332 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деве бою” 
имот №000382-40,738 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деве бою” 
имот №000383-1,035 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000384-1,016 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000385-5,624 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деделика” 
имот №000386-7,818 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деделика” 
имот №000387-2,183 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000388-8,018 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Деделика” 
имот №000389-18,137 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Алиша” 
имот №000396-2,301 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000397-2,968 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
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имот №000399-19,892 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000405-4,315 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000408-1,338 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000413-1,405 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000415-0,230 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000417-1,581 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000419-1,874 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000426-4,063 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Липата” 
имот №000428-0,530 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000430-1,748 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000432-14,946 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Липата” 
имот №000434-9,179 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000435-0,626 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000461-4,757 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000464-4,564 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000467-2,569 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000471-25,669 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000474-29,596 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000477-0,408 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000482-3,116 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000487-2,868 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000490-5,253 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000493-40,399 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000497-0,477 дка, VІІ категория-пасище,мера, 
имот №000502-17,242 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000503-1,457 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000596-0,834 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000509-6,063 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000513-30,997 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000514-29,711 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №000515-3,517 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000516-0,510 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000517-28,070 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000519-6,335 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Гьолчето” 
имот №000527-12,798 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000528-9,193 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000539-1,077 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000540-0,223 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000541-7,262 дка, VІІІ  категория-пасище,мера,. 
имот №000544-0,804 дка, VІІ  категория-пасище,мера,м.”Гьолчето” 
имот №000545-1,726 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000548-1,880 дка, VІІ  категория-пасище,мера,м.”Чатал баир” 
имот №000561-20,445 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000564-6,092 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
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имот №000565-2,169 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000566-4,522 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000567-2,655 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000572-93,728 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000573-8,118 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000575-92,434 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000580-7,302 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000583-9,199 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000586-6,517 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000588-0,860 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000590-0,169 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000600-6,240 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000610-0,981 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000611-8,013 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000612-3,032 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000616-52,924 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000619-5,925 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000620-25,330 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000623-1,960 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000625-1,943 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000645-0,246 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000651-5,889 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000652-43,223 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000658-1,427 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000659-18,087 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000662-25,935 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000667-1,029 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000668-7,657 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000673-4,869 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №000674-3,822 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000680-1,145 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000681-2,388 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000682-11,334 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000694-1,163 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000696-1,500 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Вятърницата” 
имот №000700-1,221 дка, VІІІ  категория-пасище,мера ,м.”Вятърницата” 
имот №000701-2,662 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Вятърницата” 
имот №000703-4,463 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000705-0,720 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000707-1,733 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000708-1,800 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000710-4,426 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000711-5,037 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000712-11,377 дка, V  категория-пасище,мера, 
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имот №000719-2,681 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000723-3,242 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000726-1,299 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000729-0,249 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000731-15,165 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000736-1,216 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000740-37,194дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000741-0,752 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000743-0,904 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000746-2,713 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000752-16,120 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №000754-2,623 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000755-2,955 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000756-3,411 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000757-3,097 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000758-0,362 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000760-2,178 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000761-3,644 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000762-1,445 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №001125-0,069 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №002003-8,876 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №002006-0,923 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №003007-5,479 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №004002-2,668 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №004013-14,767 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №004015-2,188 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №006003-5,371 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Двата дряна” 
имот №007069-1,490 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №009016-0,854 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №010003-4,743 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №010005-2,245 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №012016-1,806 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №012017-2,483 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Гьолчето” 
имот №013010-10,043 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Китката” 
имот №017036-1,909 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Акташ” 
имот №027033-3,922 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Балдере” 
имот №030048-0,554 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №035059-0,920 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №035067-0,888 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №035073-48,257 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чифлика” 
имот №037012-0,988 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №040009-9,536 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №040019-24,961 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
имот №000950-2,815 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Балдере” 
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имот №000951-5,752 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Балдере” 
имот №000952-6,067 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Балдере” 
имот №000953-9,510 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Балдере” 
имот №000665-33,064 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бяла река” 
имот №000990-59,396 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Балдере” 
имот №000724-12,055 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Балдере” 
имот №000032-13,025 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Бяла река” 
имот №000154-2,180 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Бяла река” 
имот №000270-16,775 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Козарката” 
имот №000033-7,183 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000039-17,989 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Генчова поляна” 
имот №000737-3,194 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, 
Землище с.Вълчаново: 
имот №000006-8,524 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Голия баир” 
имот №000021-9,327 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Голия баир” 
имот №000022-5,562 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Кабите” 
имот №000024-3,992 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Кабите” 
имот №000028-4,122 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Кабите” 
имот №000032-4,384 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Саището” 
имот №000052-26,107 дка, ІХ   категория-пасище с храсти, м.”Басмарев 
кладенец” 
имот №000054-75,959 дка, ІХ   категория-пасище с храсти, м.”Гирин кайряк” 
имот №000056-14,190 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Голия баир” 
имот №000064-10,954 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Гирин кайряк” 
имот №000067-47,523 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Бурделови ниви” 
имот №000069-55,461 дка,VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Кавалдживица” 
имот №000093-2,451 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Алигьоза” 
имот №000096-12,418 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Алигьоза” 
имот №000106-6,479 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Церово кладенче” 
имот №000116-9,624 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Голия баир” 
имот №000121-0,758 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №000130-5,826 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кичев кладенец” 
имот №000137-2,335 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000149-2,578 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Кичев кладенец” 
имот №000166-7,995 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила” 
имот №000178-19,789 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Франгова кория” 
имот №000180-72,815 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Алигьоза” 
имот №000185-3,766 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Шавов азмак” 
имот №000219-6,983 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила” 
имот №000225-18,143 дка, V категория-пасище,мера, м.”Каваците” 
имот №000229-6,378 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Каваците” 
имот №000230-4,117 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Ковънлъка” 
имот №000238-10,238 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Парцелите” 
имот №000286-3,754 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чучурката” 
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имот №000290-5,941 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Соления дол” 
имот №000292-2,522 дка, V категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000296-5,228 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Бурделови ниви” 
имот №000297-56,327 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Кавалдживица” 
имот №000303-14,321 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Кабите” 
имот №000306-2,763 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”До село” 
имот №000307-24,813 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Шавов азмак” 
имот №000308-11,436 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Добрана” 
имот №000312-4,103 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Двете реки” 
имот №000316-1,274 дка, V категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000325-11,794 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Саището” 
имот №000329-3,280 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”До село” 
имот №000337-4,856 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Соления дол” 
имот №000349-1,202 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Басмарев кладенец” 
имот №000350-8,313 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Ковачки дол” 
имот №000356-35,290 дка, V категория-пасище,мера, м.”Ковачки дол” 
имот №000358-5,966 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000369-6,375 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Ковачки дол” 
имот №000381-0,411 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000384-8,258 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №000389-15,484 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Вандалов гьол” 
имот №000399-1,485 дка, V категория-пасище,мера, м.”Соления дол” 
имот №000417-36,667 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дълбокия дол” 
имот №000422-6,340 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дълбокия дол” 
имот №000428-43,562 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Гирин кайряк” 
имот №000432-5,314 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №000448-4,830 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Стоянкин дол” 
имот №000450-4,162 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №000453-7,977 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №000456-2,123 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №000460-2,307 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000463-12,552 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Каука” 
имот №000468-6,943 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Алигьоза” 
имот №000485-1,696 дка, V категория-пасище ,мера, м.”До село” 
имот №000491-3,850 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Стария сливовски път” 

имот №000492-4,706 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Стария сливовски път” 

имот №000498-6,802 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Долапски бент” 
имот №000502-3,832 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Еленова нива” 
имот №000506-10,562 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Ковачки дол” 
имот №000518-14,805 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Станчов бозалък” 
имот №000525-10,770 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000526-22,791 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №000528-5,860 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Зад лозята” 
имот №000531-2,980 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Зад лозята” 
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имот №000532-2,107 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Саището” 
имот №000533-28,211 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Вандалов гьол” 
имот №000534-6,527 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Вандалов гьол” 
имот №000535-6,797 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана” 
имот №000550-3,872 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000552-86,101 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Къпината” 
имот №000555-5,169 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Герена” 
имот №000560-6,025 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Двете реки” 
имот №000563-4,752 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Орловица” 
имот №000566-2,494 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Орловица” 
имот №000573-4,005 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”До село” 
имот №000574-6,142 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик” 
имот №000577-7,701 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка” 
имот №000579-5,352 дка, V  категория-пасище с храсти, м.’Киров кладенец” 
имот №000581-53,025 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Добрана” 
имот №000584-69,229 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000590-7,126 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кариерата” 
имот №000602-2,379 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Басмарев кладенец” 
имот №000604-1,438 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кичев кладенец” 
имот №000607-0,825 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”До село” 
имот №000608-2,664 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Бурделови ниви” 
имот №000610-6,406 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Церово кладенче” 
имот №000614-4,808 дка, ІІІ категория-пасище ,мера, м.”Двете реки” 
имот №000626-6,688 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”До село” 
имот №000633-0,544 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Басмарев кладенец” 
имот №000639-0,519 дка, VІІ категория-пасище ,мера, м.”До село” 
имот №000641-6,352 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Граден кладенец” 
имот №000642-46,632 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Манастирчето” 
имот №000644-15,473 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дълбокия дол” 
имот №000650-2,289 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Франгов орман” 
имот №000651-9,711 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Франгов орман” 
имот №000655-4,538 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Франгов орман” 
имот №000662-9,749 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Къпината” 
имот №000664-31,947 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Чучурката” 
имот №000668-2,632 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Франгов орман” 
имот №000680-5,187 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Мочура” 
имот №000697-4,726 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Герена” 
имот №000705-9,028 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Добрана” 
имот №000715-4,382 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила” 
имот №000723-62,795 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина” 
имот №000727-7,572 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина” 
имот №000731-2,654 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина” 
имот №000735-3,609 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Басмарев кладенец” 
имот №000737-3,555 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Тенджерката” 
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имот №000745-23,885 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Тенджерката” 
имот №000748-4,225 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Тенджерката” 
имот №000750-4,229 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила” 
имот №000751-23,002 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила” 
имот №000780-22,912 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Двете реки” 
имот №000793-2,501 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Стария сливовски път” 
имот №000801-69,319 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Стария сливовски път” 

имот №000815-4,288 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000818-8,674 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина” 
имот №000852-6,166 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Еленова нива” 
имот №000863-4,730 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Еленова нива” 
имот №000866-13,867 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Сливовски път/нов/” 

имот №000875-13,235 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Плоската скала” 
имот №000880-47,262 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Плоската скала” 
имот №000890-11,556 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Еленова нива” 
имот №000891-1,326 дка, VІ  категория-пасище ,мера, м.”Сливовски път/нов/” 
имот №000928-5,105 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Орловица” 
имот №000929-74,065 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Стоянкин дол” 
имот №000932-5,363 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Манастирчето” 
имот №000943-2,844 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Орловица” 
имот №000947-13,179 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Малката могила” 
имот №000948-6,552 дка, V  категория-пасище ,мера, м.”Дядо Георгево кладенче” 
имот №000951-50,516 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дядо Георгево кладенче” 

имот №000960-2,886 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка” 
имот №000962-1,359 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка” 
имот №000963-3,400 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка” 
имот №000964-2,606 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка” 
имот №000966-10,957 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка” 
имот №000968-4,095 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Манастирчето” 
имот №000971-7,796 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка” 
имот №000975-3,984 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка” 
имот №000982-2,000 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000983-1,340 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000984-1,599 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000985-2,919 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000987-2,127 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000988-8,637 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000989-3,578 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000990-2,420 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000992-4,177 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000993-4,283 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000994-1,148 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000995-1,109 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №000996-3,818 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дядо Георгево кладенче” 
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имот №000998-7,442 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Дядо Георгево кладенче” 
имот №001009-16,578 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Малката могила” 
имот №001010-36,451 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Малката могила” 
имот №001018-4,677 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №001026-2,994 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №001030-3,289 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Клюнка” 
имот №001038-1,159 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка” 
имот №001041-2,431 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.” Пукната скала” 
имот №001042-3,116 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пукната скала” 
имот №001045-5,0781 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №001059-3,603 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Орловица” 
имот №001062-4,447 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик” 
имот №001067-4,040 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана” 
имот №001068-6,704 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка” 
имот №001069-6,072 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка” 
имот №001070-12,392 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка” 
имот №001071-16,359 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пукната скала” 
имот №001073-6,128 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пукната скала” 
имот №001084-0,681 дка, V  категория-пасище ,мера, м.”Франгов орман” 
имот №001085-2,679 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец” 
имот №001087-19,169 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дядо Георгево кладенче” 

имот №001089-3,045 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Дядо Георгево кладенче” 

имот №001092-6,391 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка” 
имот №001093-2,697 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана” 
имот №001097-5,410 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка” 
имот №001107-3,011 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Орловица” 
имот №001120-1,989 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Орловица” 
имот №001136-0,644 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Орловица” 
имот №001138-0,477 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Орловица” 
имот №001139-1,527 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Орловица” 
имот №001156-1,741 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик” 
имот №001158-4,196 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик” 
имот №001161-7,712 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка” 
имот №001162-4,281 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик” 
имот №001165-4,829 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка” 
имот №001168-4,805 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик” 
имот №001169-3,912 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик” 
имот №001171-9,650 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик” 
имот №001178-1,700 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пукната скала” 
имот №001182-11,176 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка” 
имот №001201-0,628 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №001206-0,084 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №001207-0,214 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №001301-6,888 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
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имот №001302-5,220 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №001303-2,191 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”До село” 
имот №001304-9,880 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №001306-15,615 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №001310-2,600 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №001405-5,352 дка, V категория-пасище ,мера, м.”До село” 
имот №045001-13,826 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Стоянкин дол” 
имот №195008-13,661 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Керкеняка” 
имот №360022-11,108 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана” 
имот №360037-12,464 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана” 
имот №373014-13,552 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Граден кладенец” 
имот №410011-3,278 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Пичка” 
имот №001305-0,295 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №000587-9,894 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №010150-1,039 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №010162-6,295 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №010243-0,499 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №011116-3,018 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №011620-0,144 дка, V категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №011621-0,208 дка, V категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №180009-4,002 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Церово кладенче” 
Землище с.Гранитец: 
имот №000004-7,974 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Денишки път” 
имот №000005-12,066 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път” 
имот №000007-4,966 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Денишки път” 
имот №000008-8,560 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Денишки път” 
имот №000011-5,475 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път” 
имот №000012-6,664 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път” 
имот №000013-15,925 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път” 
имот №000016-4,535 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Денишки път” 
имот №000018-2,613 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Денишки път” 
имот №000019-32,341 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път” 
имот №000024-1,320 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджа баир” 
имот №000026-73,819 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир” 
имот №000027-49,817 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир” 
имот №000033-6,228 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Анзова чешма” 
имот №000038-1,852 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път” 
имот №000040-2,829 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път” 
имот №000041-1,826 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път” 
имот №000042-1,687 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път” 
имот №000044-5,559 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път” 
имот №000046-3,614 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път” 
имот №000054-2,747 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000056-2,804 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
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имот №000057-4,962 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000058-7,734 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000062-18,195 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир” 
имот №000063-2,431 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000064-12,986 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000065-4,168 дка, VІІІ категория-пасище ,мера, м.”Срещу село” 
имот №000066-5,377 дка, VІІІ категория-пасище ,мера, м.”Срещу село” 
имот №000068-8,571 дка, VІІІ категория-пасище ,мера, м.”Коджа баир” 
имот №000069-26,959 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджа баир” 
имот №000076-6,586 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир” 
имот №000086-9,486 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000087-4,557 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000090-4,485 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000093-4,133 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000095-4,645 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000098-70,153 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000099-6,307 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село” 
имот №000102-17,923 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000104-1,480 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път” 
имот №000105-0,591 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път” 
имот №000106-1,524 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път” 
имот №000107-54,141 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път” 
имот №000109-29,997 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Сливовоски път” 
имот №000115-6,975 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път” 
имот №000116-42,820 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път” 
имот №000120-8,457 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000129-21,032 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир” 
имот №000131-5,510 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджа баир” 
имот №000134-14,889 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000135-6,501 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село” 
имот №000136-5,222 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село” 
имот №000137-17,492 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село” 
имот №000138-5,525 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000140-2,779 дка, V категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път” 
имот №014005-12,598 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №014007-0,282 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №014009-0,240 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село” 
имот №000143-3,375 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Орташки ниви” 
Землище с.Граничар: 
имот №000008-9,523 дка, VІІ категория-пасище,мера, 
имот №000009-3,912 дка, VІІ категория-пасище,мера, 
имот №000012-3,473 дка, VІІ категория-пасище,мера, 
имот №000022-1,784 дка, VІІ категория-пасище,мера, 
имот №000024-0,569 дка, VІІ категория-пасище,мера, 
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имот №000045-0,304 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000046-6,985 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000049-1,165 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000058-0,306 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000065-0,147 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000076-10,577 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000080-1,109 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000139-0,716 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000042-4,906 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Дермен баир” 
имот №000073-11,047 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Дермен баир” 
имот №000078-7,521 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Дермен баир” 
имот №000150-12,381 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бостаните” 
имот №000151-6,477 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бостаните” 
имот №000152-6,645 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бостаните” 
имот №000153-1,215 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Край село” 
Землище с.Голямо Буково: 
имот №035030-36,803 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Керна баир” 
имот №016053-0,678 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Площа” 
имот №052030-0,687 дка, V категория-пасище,мера, м.”Факийска река” 
имот №052036-0,816 дка, V категория-пасище,мера, м.”Факийска река” 
имот №000007-4,986 дка, ІV категория-пасище с храсти, 
имот №000010-1,679 дка, ІV категория-пасище с храсти, 
имот №000011-0,667 дка, ІV категория-пасище с храсти, 
имот №000012-0,302 дка, ІV категория-пасище с храсти, 
имот №000013-3,323 дка, ІV категория-пасище с храсти, 
имот №000018-12,067 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000020-19,331 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000021-33,672 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000025-37,336 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000026-0,769 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000027-31,598 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000036-7,490 дка, V категория-пасище с храсти, 
имот №000039-10,452 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000042-0,604 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000051-19,392 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000052-1,683 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000053-1,194 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000055-3,716 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000057-19,593 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000058-1,517 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000060-1,462 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000061-7,450 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000063-13,783 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000065-1,630 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
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имот №000066-3,337 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000067-4,876 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000068-2,818 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000070-4,935 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000092-2,571 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000104-8,507 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000111-4,180 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000120-11,196 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000134-6,228 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000136-6,102 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000142-0,220 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000143-1,860 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000144-0,924 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000145-0,150 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000148-1,943 дка, ІV категория-пасище с храсти, 
имот №000149-1,087 дка, ІV категория-пасище с храсти, 
имот №000151-0,194 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000157-0,439 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000163-11,964 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000176-2,510 дка, ІV  категория-пасище с храсти, 
имот №000179-0,936 дка, ІV  категория-пасище с храсти, 
имот №000180-0,616 дка, ІV  категория-пасище с храсти, 
имот №000183-2,798 дка, ІV  категория-пасище с храсти, 
имот №000201-1,265 дка, ІV  категория-пасище с храсти, 
имот №000203-0,166 дка, ІV  категория-пасище с храсти, 
имот №000204-0,771 дка, ІV  категория-пасище с храсти, 
имот №000205-0,593 дка, ІV  категория-пасище с храсти, 
имот №000207-1,153 дка, ІV  категория-пасище с храсти, 
имот №000208-3,622 дка, ІV  категория-пасище с храсти, 
имот №000215-0,817 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Чикарево” 
имот №000216-0,934 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот№000217-0,418 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Дели Стойкова поляна” 

имот №000218-2,363 дка, ІV  категория-пасище с храсти, м.”Дели Стойкова поляна” 

имот №000230-9,283 дка, ІХ категория-пасище ,мера, 
имот №000245-9,990 дка, ІХ категория-пасище ,мера, 
имот №000253-2,401 дка, ІХ категория-пасище ,мера, 
имот №000256-2,313 дка, ІХ категория-пасище ,мера, 
имот №000258-2,053 дка, ІХ категория-пасище ,мера, 
имот №000261-3,268 дка, ІХ категория-пасище ,мера, 
имот №000262-4,447 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000264-9,263 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000265-0,699 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000279-4,694 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000284-1,658 дка, V  категория-пасище с храсти, 
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имот №000287-5,037 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000289-4,046 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000290-3,679 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Боево” 
имот №000300-1,568 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000324-1,289 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000329-1,936 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000331-5,467 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000334-2,961 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000337-4,115 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000338-6,021 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000350-1,270 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000353-0,275 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000354-2,792 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000358-24,946 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000364-62,198 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000365-1,111 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000367-2,473 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000369-1,103 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000373-2,047 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000396-1,542 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000397-7,438 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000399-1,155 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000400-6,583 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти,  
имот №000401-3,915 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти,  
имот №000407-17,548 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000418-0,907 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000423-3,571 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000430-4,180 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000441-0,672 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000444-1,726 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000446-7,841 дка, VІІ  категория-пасище с храсти,  
имот №000453-4,330 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000454-0,135 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000455-0,435 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Харманите” 
имот №000456-1,685 дка, V  категория-пасище с храсти,  
имот №000476-0,722 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000481-5,789 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000482-1,922 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000486-7,750 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000487-3,339 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000488-2,306 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000491-1,289 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000512-1,187 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000551-0,237 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Върбански дол” 
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имот №000579-2,085 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000590-0,565 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000595-1,336 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000610-17,528 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000617-4,128 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000631-0,831 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000632-0,715 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000639-6,592 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000645-2,265 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000649-5,243 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000657-2,631 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000662-6,145 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000666-4,377 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000678-1,677 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000681-39,130 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000689-2,007 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000690-6,254 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000696-1,592 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000698-0,602 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000703-0,935 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000719-5,473 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000720-10,917 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000722-1,794 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000725-1,447 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000746-0,716 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000747-1,480 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000764-0,430 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000765-0,334 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000775-1,066 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000779-1,169 дка,VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Дели Стойкова поляна” 

имот №000793-1,148 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000796-1,514 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000797-0,664 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000804-0,660 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000807-0,061 дка, ІХ категория-пасище с храсти, 
имот №000833-0,395 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000841-0,389 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000843-0,479 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Харманите” 
имот №000862-2,086 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000864-2,147 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000865-1,457 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000866-3,528 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000867-1,792 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000876-0,663 дка, V  категория-пасище с храсти, 
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имот №000889-0,200 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000892-0,504 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000901-0,116 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Бяла река” 
имот №000909-0,091 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000910-0,264 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000916-4,739 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000917-1,403 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000919-5,077 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, 
имот №000990-0,762 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №001045-1,188 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, 
Землище с.Горно Ябълково: 
имот №000001-8,829 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Друма” 
имот №000010-17,451 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма” 
имот №000013-1,505 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма” 
имот №000015-6,639 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма” 
имот №000020-59,890 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма” 
имот №000022-5,400 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица” 
имот №000029-5,190 дка, V категория-пасище,мера, м.”Милушева курия” 
имот №000031-2,307 дка, V категория-пасище,мера, м.”Милушева курия” 
имот №000033-86,660 дка, V категория-пасище,мера, м.”Милушева курия” 
имотТ №000046-32,085 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма” 
имот №000049-140,108 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гушев кладенец” 
имот №000056-56,120 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма” 
имот №000061-30,348 дка, V категория-пасище,мера, м.”Тепалков баир” 
имот №000068-16,237 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица” 
имот №000069-152,976 дка, V категория-пасище,мера, м.”Попов кладенец” 
имот №000076-5,467 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория” 
имот №000079-26,753 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория” 
имот №000082-108,002 дка, V категория-пасище,мера, м.”Загорка” 
имот №000083-196,902 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000088-2,191 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица” 
имот №000090-4,147 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица” 
имот №000091-53,856 дка, V категория-пасище,мера, м.”Калето” 
имот №000095-16,072 дка, V категория-пасище,мера, м.”Керкин герен” 
имот №000097-58,326 дка, V категория-пасище,мера, м.”Керкин герен” 
имот №000105-48,476 дка, V категория-пасище,мера, м.”Калето” 
имот №000112-226,563 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карчан баир” 
имот №000117-245,412 дка, V категория-пасище,мера, м.”Шавова кория” 
имот №000126-1,142 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карчан баир” 
имот №000132-39,809 дка, V категория-пасище,мера, м.”Алмаджик” 
имот №000137-32,382 дка, V категория-пасище,мера, м.”Алмаджик” 
имот №000140-9,963 дка, V категория-пасище,мера, м.”Три кладенеца” 
имот №000141-17,626 дка, V категория-пасище,мера, м.”Загорка” 
имот №000143-8,504 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляна” 
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имот №000144-243,708 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни” 
имот №000151-79,136 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни” 
имот №000160-24,995 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000161-2,858 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни” 
имот №000164-107,259 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория” 
имот №000168-29,789 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни” 
имот №000169-12,801 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни” 
имот №000170-21,946 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни” 
имот №000171-2,594 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни” 
имот №000177-20,301 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни” 
имот №000190-17,543 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000191-14,987 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000192-1,880 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000195-165,661 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карчан баир” 
имот №000239-9,422 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000252-48,979 дка, V категория-пасище,мера, м.”Каръков герен” 
имот №000253-36,592 дка, V категория-пасище,мера, м.”Тепалков баир” 
имот №000257-14,838 дка, V категория-пасище,мера, м.”Каръков герен” 
имот №000263-21,533 дка, V категория-пасище,мера, м.”Домусчийца” 
имот №000264-72,444 дка, V категория-пасище,мера, м.”Тепалков баир” 
имот №000266-11,677 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карчан баир” 
имот №000270-10,381 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карчан баир” 
имот №000272-5,098 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000277-36,962 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000281-12,314 дка, V категория-пасище,мера, м.”Попов кладенец” 
имот №000282-6,171 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000283-8,858 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000289-5,812 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000290-10,672 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000300-1,365 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000316-10,833 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карчан баир” 
имот №000323-32,072 дка, V категория-пасище,мера, м.”Три кладенеца” 
имот №000326-15,729 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000335-21,413 дка, V категория-пасище,мера, м.”Домусчийца” 
имот №000340-13,889 дка, V категория-пасище,мера, м.”Керкин герен” 
имот №000347-0,932 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория” 
имот №000348-0,742 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория” 
имот №000360-32,908 дка, V категория-пасище,мера, м.”Загорка” 
имот №000361-9,569 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000368-137,374 дка, V категория-пасище,мера, м.”Райково бърдо” 
имот №000369-9,523 дка, V категория-пасище,мера, м.”Райково бърдо” 
имот №000371-11,923 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000372-1,085 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000373-33,625 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни” 
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имот №000377-99,046 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000461-113,692 дка, V категория-пасище,мера, м.”Загорка” 
имот №000489-12,315 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цвятковица” 
имот №000493-1,409 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория” 
имот №000495-2,489 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000507-1,900 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма” 
имот №000555-68,781 дка, V категория-пасище,мера, м.”Калето” 
имот №000560-1,666 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000588-17,144 дка, V категория-пасище,мера, м.”Черковната кория” 
имот №000994-5,161 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000995-1,546 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000301-17,087 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000184-23,475 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000185-15,357 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000331-49,651 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Три кладенеца” 
имот №000163-185,980 дка, V категория-пасище мера, м.”Крива река” 
Землище с.Дебелт: 
имот №000076-30,712 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Отуля” 
имот №000093-26,155 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Киряков кладенец” 
имот №000094-28,879 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Киряков кладенец” 
имот №000133-12,274 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голям миселим” 
имот №000135-44,200 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Малък муселим” 
имот №000139-25,153 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Малък муселим” 
имот №000152-13,881 дка, ІV категория-пасище с храсти ,м.”Старата бахча” 
имот №000181-14,300 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Киряков кладенец” 
имот №000191-0,274 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир” 
имот №000198-25,729 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Сазлъка” 
имот №000223-123,991 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров район” 
имот №000252-6,914 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Славова утика” 
имот №000270-17,982 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Черкезов герен” 
имот №000271-3,846 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Градището” 
имот №000272-27,981 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Кривия вир” 
имот №000273-4,629 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Кривия вир” 
имот №000301-9,778 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Христикова каба” 
имот №000303-14,098 дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Христикова каба” 
имот №000305-26,541 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Христикова каба” 
имот №000311-3,138 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Недялкови каби” 
имот №000323-3,436 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Гайтанов парцел” 
имот №000331-76,132 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гайтанов парцел” 
имот №000341-30,182 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гайтанов парцел” 
имот №000409-2,372 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Голям миселим” 
имот №000455-69,21 6дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Чолаков баир” 
имот №000458-190,027 дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Арпа дере” 
имот №000459-59,432 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Арпа дере” 
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имот №000466-35,337 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Еркесията” 
имот №000497-3,245 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Еркесията” 
имот №000527-3,483 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Голям миселим” 
имот №000541-10,143 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Росен баир” 
имот №000543-1,277дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Росен баир” 
имот №000559-9,216 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров район” 
имот №000561-3,923 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров район” 
имот №000562-9,900 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров район” 
имот №000565-17,312 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров район” 
имот №000566-27,200 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров район” 
имот №000567-3,925 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров район” 
имот №000575-8,598дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Градището” 
имот №000576-2,867 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Градището” 
имот №000578-1,147 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Градището” 
имот №000593-7,177 дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Герена” 
имот №000597-0,106 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Герена” 
имот №000598-0,175 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Пладнището” 
имот №000728-2,101 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Недялкови каби” 
имот №001038-6,754 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Гората” 
имот №013001-7,656 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир” 
имот №013020-3,602 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир” 
имот №013031-9,129 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир” 
имот №013043-14,995 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир” 
имот №013045-3,028 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир” 
имот №033075-0,487 дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Пладнището” 
имот №034001-0,545 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Градището” 
имот №034011-0,360 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Градището” 
имот №034203-0,407 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Градището” 
имот №034209-0,945 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Градището” 
имот №034583-3,271 дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Градището” 
имот №034587-1,098 дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Градището” 
имот №034592-0,449 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Градището” 
имот №000299-61,811 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Христикова каба” 
имот №000356-1,871 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Кантона” 
имот №000357-0,460 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Кантона” 
Землище с.Драчево: 
имот №000109-13,363 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Косова трънка” 
имот №000207-0,692 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Арпалъка” 
имот №000236-24,979 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Парцелите” 
имот №000239-12,567 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Каиш баир” 
имот №000240-1,709 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Каиш баир” 
имот №000245-39,975 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000255-2,781 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Ченгене баир” 
имот №000320-4,425 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Арпалъка” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

156.
имот №000340-5,974 дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Край село” 
имот №000346-1,932 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Стопански двор” 
имот №000350-129,063 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Капаклията” 
имот №000355-3,413 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Корупчето” 
имот №000496-5,257 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000545-8,917 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Каиш баир” 
имот №000563-6,519 дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Арпалъка” 
имот №000607-1,491 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Арпалъка” 
имот №000610-26,426 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Каиш баир” 
имот №000620-10,277 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Дългата поляна” 
имот №000621-23,890 дка, ІX категория-пасище с храсти, м.”Дългата поляна” 
имот №000702-0,661 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №008240-6,746 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Парцелите” 
имот №023019-4,105 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Капаклията” 
имот №029590-5,404 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Капаклията” 
имот №039618-5,134 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Дългата поляна” 
имот №041012-6,734 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Край село” 
Землище с. Драка: 
имот №000008-3,918 дка, ІХ  категория-пасище, мера, м.”Тузлата” 
имот №000011-8,280 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Гръцки лъки” 
имот №000012-2,772 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Гръцки лъки” 
имот №000018-0,793 дка, ІІІ категория-пасище с храсти, м.”Адите” 
имот №000040-22,471 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Край село” 
имот №000041-3,757 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Адите” 
имот №000044-8,191 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Сиври могила” 
имот №000046-48,888 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Сиври могила” 
имот №000052-1,749 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Адите” 
имот №000054-1,804 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Адите” 
имот №000055-1,503 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Сиври могила” 
имот №000063-13,847 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Сиври могила” 
имот №000064-45,696 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кюмюрджийница” 
имот №000066-84,453 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Край село” 
имот №000072-28,292 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Калето” 
имот №000077-3,677д ка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Калето” 
имот №000079-451,185 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Александровски път” 

имот №000086-10,492 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Александровски път” 

имот №000087-68,087 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Александровски път” 

имот №000092-68,980 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Александровски път” 

имот №000095-38,148 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Александровски път” 

имот №000097-78,349 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Александровски път” 

имот №000100-12,183 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Александровски път” 

имот №000105-17,852 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Александровски път” 
имот №000106-10,785 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Александровски път” 
имот №000107-51,599 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Александровски път” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

157.
имот №000110-22,241 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Александровски път” 

имот №000120-81,837 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кайряците” 
имот №000121-64,644 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кайряците” 
имот №000125-36,513 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кайряците” 
имот №000127-1,478дка, ІХ категория-пасище с храсти,м.”Дядо Стояново кладенче” 

имот №000130-0,940 дка,ІХкатегория-пасище с храсти, м.”Дядо Стояново кладенче” 

имот №000132-98,201 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Минна поляна” 
имот №000134-39,886 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Оксаново кладенче” 
имот №000139-18,925 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Кабите” 
имот №000141-8,328 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Байряка” 
имот №000145-2,416 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Байряка” 
имот №000149-13,162 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000151-4,553 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000154-4,669 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000156-62,991 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000158-1,960 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000159-1,515 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000167-7,694 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000169-53,402 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кюмюрджийница” 
имот №000171-0,732 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000172-2,362 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000183-4,140 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Големите паища” 
имот №000184-11,394 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Големите паища” 
имот №000185-2,188 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Големите паища” 
имот №000190-2,679 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Големите паища” 
имот №000193-2,081 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Орта борун” 
имот №000203-25,266 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кабите” 
имот №000206-15,793 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Тодинова чешма” 
имот №000207-4,155 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Тодинова чешма” 
имот №000209-5,244 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Тодинова чешма” 
имот №000212-4,283 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Орта борун” 
имот №000216-5,459 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Орта борун” 
имот №000218-5,734 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Орта борун” 
имот №000219-0,9151 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Орта борун” 
имот №000226-2,123 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Маните” 
имот №000227-2,912 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Маните” 
имот №000228-1,711 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Маните” 
имот №000236-17,935 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Люлките” 
имот №000240-18,045 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Люлките” 
имот №000247-0,607дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000252-8,820 дка,VІІ категория-пасище с храсти, м.”Александровски път” 
имот №000254-7,273 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кабите” 
имот №000255-27,704 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Кабите” 
имот №000259-0,809 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кюмюрджийница” 
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имот №042029-9,212 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №042030-6,652 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №042031-12,589 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №042032-2,579 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №042033-19,845 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №042034-19,494 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №042046-1,000 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №043005-7,285 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Адите” 
имот №043007-0,808 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Адите” 
Землище с. Дюлево: 
имот №000003-67,860 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Еркесията” 
имот №000050-26,117 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Паноров чеир” 
имот №000063-5,989 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №000070-3,628 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №000073-26,270 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №000081-7,933 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Цирова каба” 
имот №000083-40,895 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Цирова каба” 
имот №000085-57,322 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Цирова каба” 
имот №000091-1,847 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Суха река” 
имот №000093-68,667 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Суха река” 
имот №000095-94,029 дка, Х  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000101-37,440 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Маркова могила” 
имот №000104-72,158 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Германов кладенец” 
имот №000109-5,536 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Суха река” 
имот №000113-646,899 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000117-26,569 дка, ІІ категория-пасище,мера, м.”Суха река” 
имот №000119-132,239 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000123-32,735 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Казакова лъка” 
имот №000128-54,869 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Лъджата” 
имот №000129-16,308 дка, ІІ категория-пасище с храсти, м.”Лъджата” 
имот №000130-6,004 дка, ІІ категория-пасище,мера, м.”Лъджата” 
имот №000133-15,455 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Лъджата” 
имот №000134-11,962 дка, ІІ  категория-пасище,мера, м.”Средна река” 
имот №000136-130,233 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000138-93,926 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000139-109,926 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000146-52,640 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Около село” 
имот №000149-15,918 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000150-6,331 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000152-412,059 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000154-644,070 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000157-250,890 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000159-66,885 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000162-85,391 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 
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имот №000169-6,238 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Домуз дере” 
имот №000170-14,703 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Домуз дере” 
имот №000172-11,621 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Домуз дере” 
имот №000173-123,317 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кър.харман” 
имот №000175-223,883 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000180-256,182 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000182-9,949 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Пинживичка” 
имот №000183-88,929 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Пинживичка” 
имот №000187-46,890 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Пинживичка” 
имот №000190-9,471 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000202-22,379 дка, VІІ  категория-пасище ,мера, м.”Дражева чешма” 
имот №000206-129,895 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Дражева чешма” 
имот №000208-52,595 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Китката” 
имот №000212-18,542 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Пинживичка” 
имот №000214-24,472 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Бабино мар.кладенче” 
имот №000216-14,707 дка, ІІ  категория-пасище,мера, м.”Битите ниви” 
имот №000218-26,125 дка, ІІ  категория-пасище с храсти, м.”Битите ниви” 
имот №000226-52,492 дка, ІІ  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №000233-12,348 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Димова чешма” 
имот №000240-12,673дка, ІІ  категория-пасище с храсти, м.”Крушака” 
имот №000247-9,040 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Курба дере” 
имот №000253-7,951 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Курба дере” 
имот №000261-64,698 дка, ІV  категория-пасище с храсти, м.”Белия бряг” 
имот №000266-3,414 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Курба дере” 
имот №000268-22,503 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Димова чешма” 
имот №000277-50,587 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кованлъка” 
имот №000281-1,271 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кованлъка” 
имот №000286-41,943 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Белия бряг” 
имот №000300-79,220 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Хумата” 
имот №000305-78,026 дка, V  категория-пасище,мера, м. „Хумата” 
имот №000312-22,143 дка, ІV  категория-пасище с храсти, м.”Чолаков кладенец” 
имот №000324-23,910 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Калъчев мост” 
имот №000334-12,696 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Човешка глава” 
имот №000335-21,723 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Калъчев мост” 
имот №000340-163,202 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Човешка глава” 
имот №000345-86,926 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Човешка глава” 
имот №000349-5,975 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Влаева могила” 
имот №000350-177,089 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Влаева могила” 
имот №000352-69,754 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000356-0,728 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000357-3,974 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000365-4,779 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000368-3,369 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000376-76,155 дка, ІV  категория-пасище с храсти, м.”Еркесията” 
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имот №000397-3,062 дка, ІV  категория-пасище с храсти, м.”Пожара” 
имот №000398-12,764 дка, ІV  категория-пасище с храсти, м.”Гората” 
имот №000418-13,167 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Бургаски път” 
имот №000419-15,756 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Бургаски път” 
имот №000421-9,258 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000423-23,739 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000430-2,539 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Гората” 
имот №000432-1,989 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №057055-35,882 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057056-20,591 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057057-6,468 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057058-1,251 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057059-3,285 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057060-1,455 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057064-6,750 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057065-8,174 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057066-30,311 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057067-17,131 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057068-2,021 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057070-7,219 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057071-0,622 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057072-1,963 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №058005-2,506 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”Бинковичка” 
имот №058006-2,070 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”Бинковичка” 
имот №000448-109,744 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №000450-6,770 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Калъчев мост” 
имот №000455-605,461 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Димова чешма” 
имот №000457-13,786 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Димова чешма” 
имот №000458-0,099 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Димова чешма” 
имот №000459-29,938 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Димова чешма” 
имот №000462-9,439 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Крушака” 
имот №000465-129,886 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Димова чешма” 
имот №000467-342,810 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Дражева чешма” 
имот №000471-36,969 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №000475-6,689 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Калъчев мост” 
имот №015005-2,544 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №015020-1,936 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000236-67,968 дка, ІІ  категория-пасище,мера, м.”Димова чешма” 
имот №000237-167,806 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Димова чешма” 
Землище с.Долно Ябълково: 
имот №000213-14,658 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Синия вир” 
имот №000022-141,220 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Паскалева нива” 
имот №000029-4,826 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кабакова тополова” 
имот №000035-55,275 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Лещица” 
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имот №000039-6,795 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Лещица” 
имот №000053-10,544 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Кисова кория” 
имот №000074-12,433 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кисова кория” 
имот №000100-4,586 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Лещица” 
имот №000101-4,121 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Лещица” 
имот №000102-19,552 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Лещица” 
имот №000122-27,093 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Паскалева нива” 
имот №000123-1,309 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000124-4,501 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000130-11,983 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000131-7,504 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000139-1,003 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000153-18,004 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Паскалева нива” 
имот №000176-20,404 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Брадев баир” 
имот №000181-22,622 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тумбата” 
имот №000183-13,668 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Коначки дол” 
имот №000186-83,391 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Коначки дол” 
имот №000201-1,730 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кисова кория” 
имот №000221-20,238 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Дряново” 
имот №000227-3,568 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000234-14,057 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Кладенците” 
имот №000235-186,256 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кабакова топола” 
имот №000270-3,683 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Мочура” 
имот №000287-7,592 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Мочура” 
имот №000300-10,393 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000307-1,058 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000309-11,874 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000312-14,271 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Попов герен” 
имот №000317-2,470 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000318-17,108 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000327-5,090 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000333-14,972 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000339-0,444 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000355-36,924 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000437-47,551 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Вълканов орман” 
имот №000461-7,289 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Влахов дол” 
имот №000465-5,344 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Влахов дол” 
имот №000471-10,186 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Влахов дол” 
имот №000473-1,872 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Влахов дол” 
имот №000509-6,144 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Мочура” 
имот №000512-6,631 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Местев кладенец” 
имот №000998-3,799 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Пейкин кладенец” 
Землище с.Загорци: 
имот №083001-184,835 дка, ІV  категория-пасище с храсти, м.”Ченгене баир” 
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имот №172001-83,314 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кованлъка” 
имот №172002-73,531 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Кованлъка” 
имотТ №172003-40,074 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кованлъка” 
имот №000004-0,678 дка, ІV  категория-пасище,мера, 
имот №000010-3,840 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000014-3,844 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000023-10,614 дка, ІV  категория-пасище,мера, 
имот №000028-10,095 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000029-0,772 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000035-49,178 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000037-1,842 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000041-2,684 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000055-5,563 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000056-4,736 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000059-1,158 дка, ІV  категория-пасище,мера, 
имот №000060-4,644 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000062-8,539 дка, ІV категория-пасище с храсти, 
имот №000063-6,385 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000065-29,897 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000073-3,315 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000075-2,350 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000077-1,429 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000079-7,254 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000084-3,823 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000088-16,666 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000096-9,424 дка, ІV категория-пасище,мера, 
имот №000098-9,098 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000102-11,757 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000104-33,125 дка, ІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000108-7,224 дка, ІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000109-7,011 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000111-37,576 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000113-15,152 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000124-78,148 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000138-1,669 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000141-2,231 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000153-1,395 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000154-3,427 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000158-1,177 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000161-2,383 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000168-0,970 дка, ІV категория-пасище,мера, 
имот №000171-1,616 дка, ІV категория-пасище,мера, 
имот №000192-0,283 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000199-1,090 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
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имот №000201-11,992 дка, ІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000206-11,354 дка, ІІІ  категория-пасище с храсти,  
имот №000209-14,961 дка, ІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000210-0,655 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000211-0,578 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000213-20,642 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, 
имот №000215-2,234 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, 
имот №000217-0,918 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000218-5,928 дка, ІV категория-пасище,мера, 
имот №000219-1,873 дка, ІV категория-пасище,мера, 
имот №000220-1,102 дка, ІV категория-пасище,мера, 
имот №000221-1,745 дка, ІV категория-пасище,мера, 
имот №000226-2,664 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000228-11,449 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000237-0,790 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000243-3,173 дка, V категория-пасище,мера, 
имот №000250-2,512 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000252-8,339 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000269-6,423 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000281-4,193 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000288-14,287 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000291-19,214 дка, V категория-пасище,мера, 
имот №000293-3,325 дка, V категория-пасище с храсти, 
имот №000299-2,607 дка, ІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000303-10,307 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000306-1,334 дка, ІV категория-пасище с храсти, 
имот №000307-6,991 дка, ІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000308-3,343 дка, ІІІ категория-пасище с храсти, 
имот №000309-5,436 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000310-8,654 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000311-3,421 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000312-2,878 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000314-7,099 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000319-4,199 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000320-1,148 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000321-3,767 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000322-1,539 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000379-2,273 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Ченгене баир” 
имот №191040-11,281 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №191041-7,328 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №191042-0,931 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №191043-4,527 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №191044-1,741 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №191045-0,645 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село” 
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имот №191046-3,098 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №191047-1,556 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №191049-5,616 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №191054-0,090 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №191055-8,486 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №192019-19,768 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Ченгене баир” 
имот №192021-7,668 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Ченгене баир” 
имот №193014-9,882 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Долни лъки” 
имот №193015-6,716 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Долни лъки” 
имот №193016-5,733 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Долни лъки” 
имот №193017-5,710 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Долни лъки” 
имот №193018-34,125 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Долни лъки” 
имот №194006-1,757 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Летището” 
имот №194008-3,897 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Летището” 
Землище с.Зорница: 
имот №000002-8,817дка, ІV категория-пасище,мера, 
имот №000003-0,678дка, ІV категория-пасище,мера, 
имот №000005-1,383дка, ІV категория-пасище,мера, 
имот №000006-0,673дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000007-0,186дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000008-0,371 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000009-0,254 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000010-20,807 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000012-1,591 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000013-5,195 дка, ІV  категория-пасище,мера, 
имот №000016-4,604 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000019-0,866 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000020-27,741 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000021-8,882 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000022-0,973 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000023-0,402 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000024-0,351 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000026-1,219 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000029-5,468 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000030-26,075 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000031-7,388 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000032-0,186 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000035-0,491 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000036-10,024 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000037-46,170 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000038-31,993 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000039-5,314 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000040-23,595 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000041-15,687 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
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имот №000043-55,439 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000044-8,929 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000046-9,468 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000047-10,993 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000050-0,445 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000055-19,194 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000059-21,711 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000060-46,331 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000061-6,931 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000063-52,990 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000066-4,202 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000067-3,553 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000068-1,981 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000069-0,236 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000071-3,314 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000072-2,632 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000073-2,393 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000075-18,554 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000078-2,095 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000079-6,752 дка, ІV  категория-пасище,мера, 
имот №000080-6,750 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000085-2,026 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000093-256,241 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000102-5,894 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000103-0,456 дка, ІV  категория-пасище,мера, 
имот №000105-0,592 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000108-0,952 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000110-2,691 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000111-0,103 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000112-1,042 дка, ІV  категория-пасище,мера, 
имот №000113-0,859 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000114-1,684 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000115-20,095 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Честата шума” 
имот №000116-8,074 дка, V  категория-пасище,мера,  
имот №000117-3,066 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000118-4,647 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000119-0,617 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000120-2,375 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000121-8,817 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000123-8,806 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000126-2,731 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000127-0,636 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000130-6,432 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Честата шума” 
имот №000131-47,528 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Честата шума” 
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имот №000133-0,642 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000134-0,651 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000136-0,596 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000138-10,626 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000165-11,078 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000168-8,899 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000173-2,854 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000175-3,981 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000176-5,396 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000179-2,688 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000183-7,291 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000184-19,706 дка, Х  категория-пасище с храсти, 
имот №000187-260,389 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000191-1,893 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000192-1,335 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000193-5,047 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000196-24,834 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000197-6,115 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000203-8,995 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000204-4,397 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000217-1,820 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000218-0,639 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000219-2,112 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000220-7,938 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000222-9,160 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000226-2,689 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Мазнишко дърво” 
имот №000229-0,412 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,   
имот №000240-3,106 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000249-4,989 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000251-6,383 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000254-1,226 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000255-2,074 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000259-2,873 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000261-4,243 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000264-7,207 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000269-2,763 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000270-1,666 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000277-2,992 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000284-3,521 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000286-4,167 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Зад хамбара” 
имот №000290-18,941 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000294-2,995 дка, Х  категория-пасище ,мера, 
имот №000301-3,842 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, 
имот №000307-19,392 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
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имот №000308-8,468 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000316-15,639 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000322-11,922 дка, Х категория-пасище,мера, 
имот №000326-73,159 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000331-3,011 дка, Х категория-пасище,мера, 
имот №000335-104,456 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000337-46,772 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000345-26,254 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, 
имот №000369-6,446 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000371-3,771 дка, ІV  категория-пасище,мера, 
имот №000375-6,789 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000384-0,730 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000388-2,364 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000390-2,859 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000392-28,290 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000398-18,637 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000402-9,297 дка, V  категория-пасище,мера,  
имот №000404-19,674 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000406-5,072 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000412-0,959 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, 
имот №000417-1,427 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000430-540,610 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000432-3,202 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000459-3,112 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000466-8,808 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000468-0,926 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000469-14,235 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000471-12,180 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000476-1,856 дка, V  категория-пасище,мера,  
имот №000478-5,666 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000479-23,259 дка, V  категория-пасище,мера,  
имот №000486-3,732 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000492-3,928 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000495-0,236 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000497-77,730 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000500-9,508 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000501-9,632 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000503-95,427 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000507-8,116 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000512-3,757 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000518-2,334 дка, Х  категория-пасище ,мера, 
имот №000529-3,563 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000530-0,989 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, 
имот №000534-2,630 дка, V  категория-пасище,мера, 
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имот №000540-1,657 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000542-11,914 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000544-9,375 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000549-0,460 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000559-0,692 дка, Х  категория-пасище с храсти,. 
имот №000571-1768,814 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000573-3,067 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000595-4,842 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000610-4,834 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000617-10,562 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000618-41,433 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000621-75,901 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000627-84,266 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000629-1,836 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000632-28,443 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000647-214,967 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000654-6,648 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000655-2,608 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000656-1,908 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000663-567,926 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000666-6,294 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000670-46,569 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000676-7,846 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000687-1,978 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000692-10,703 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000894-31,055 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000903-5,818 дка, Х  категория-пасище,мера, 
Землище с.Кирово:  
имот №000002-17,960 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №000009-14,203 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 

имот №000012-2,984 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец” 
имот №000013-0,676 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Църквището” 
имот №000014-1,983 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец” 
имот №000015-3,340 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №000017-7,846 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №000018-2,851 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №000020-14,806 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №000021-6,081 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №000022-3,973 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №000023-8,344 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №000024-18,410 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските  лозя” 

имот №000029-1,851 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №000030-9,404 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските  лозя” 
имот №000032-3,770 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
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имот №000037-138,290 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир” 
имот №000039-1,884 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000040-14,063 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските  лозя” 

имот №000041-257,249 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория” 
имот №000050-5,089 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000051-87,490 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир” 
имот №000053-11,404 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир” 
имот №000056-296,014 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №000061-2,930 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №000063-46,100 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №000065-13,505 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №000069-0,949 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №000070-14,094 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000071-19,569 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000072-58,322 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №000073-5,530 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000075-6,463 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000080-13,698 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000081-10,740 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000082-9,259 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бички бунар” 
имот №000083-0,651 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000086-8,404 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Църквището” 
имот №000087-5,461 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бички бунар” 
имот №000088-2,451 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000089-58,344 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000090-92,375 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000091-57,517 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000092-3,150 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000093-289,162 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец” 
имот №000094-121,952 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец” 
имот №000100-145,885 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №000124-1,070 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000125-31,572 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец” 
имот №000126-58,483 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория” 
имот №000128-30,686 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец” 
имот №000130-6,851 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория” 
имот №000132-10,505 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория” 
имот №000148-53,158 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000157-36,696 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 
имот №000159-220,885 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 
имот №000165-1,149 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските  лозя” 
имот №000167-11,474 дка, V категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №000171-3,455 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските  лозя” 
имот №000172-6,327 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските  лозя” 
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имот №000173-2,600 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските  лозя” 
имот №000181-4,784 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000183-56,372 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000217-14,115 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000218-64,834 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000224-6,215 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №000231-5,681 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №000232-4,804 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №000233-1,599 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №000240-5,125 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №000242-6,195 дка, V категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец” 
имот №000243-29,996 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №000244-54,400 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №000259-8,400 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Манольов орман” 
имот №000261-3,077 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Манольов орман” 
имот №000262-187,940 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Манольов орман” 
имот №000264-103,427 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Манольов орман” 
имот №000300-41,846 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000307-13,008 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000329-4,695 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000331-8,538 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000335-15,659 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000346-5,449 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000348-8,839 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000349-10,349 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000356-19,547 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000374-8,474 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000379-7,798 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000387-3,063 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000394-19,877 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000415-10,031 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000430-6,406 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000437-3,036 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000440-2,867 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000442-5,040 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000443-4,977 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000447-2,616 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000458-3,505 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №000468-1,121 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Текенджанските лозя” 

имот №000470-2,695 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Текенджанските лозя” 

имот №000477-45,949 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 

имот №000458-14,453 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 

имот №000493-6,648 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №000495-2,377 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
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имот №000497-6,444 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000508-2,220 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000512-1,983 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №000514-3,915 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №000518-0,196 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000520-1,863 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Али паша” 
имот №000530-9,151 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир” 
имот №000536-2,342 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №000538-10,830 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 

имот №000543-7,613 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №000547-29,089 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 

имот №000548-2,018 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №000549-11,110 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 

имот №000554-6,106 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №000565-12,305 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 

имот №000574-9,648 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000575-2,900 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000583-6,738 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000584-40,760 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имотТ №000586-6,148 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000588-8,074 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000592-23,515 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000593-153,480 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000595-147,810 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000621-70,815 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000624-3,694 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000627-171,742 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000629-3,998 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000639-0,831 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000643-2,611 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000646-1,645 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Тасмата” 
имот №000662-6,224 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Талашман тарла” 
имот №000673-142,561 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000680-2,595 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №000690-2,304 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000691-3,852 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000692-4,153 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000693-2,011 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000694-1,071 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000701-0,841 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”В село” 
имот №000702-2,086 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”В село” 
имот №000704-0,497 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”В село” 
имот №000731-13,226 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Макови поляни” 
имот №000735-2,909 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
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имот №000738-0,821 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000739-10,386 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000771-3,761 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000772-1,039 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000791-4,947 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000793-46,211 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000799-20,534 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000802-5,718 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000822-18,150 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000850-1,489 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Църквището” 
имот №000901-53,082 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000906-3,714 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000910-0,655 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000911-6,064 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №000912-3,481 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №001100-0,912 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шабан баир” 
имот №001116-3,408 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шабан баир” 
имот №001117-2,802 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шабан баир” 
имот №002113-2,285 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шарапьол” 
имот №003098-1,045 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005055-0,985 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005080-2,602 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №006055-2,999 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шабан баир” 
имот №006100-7,486 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №007055-1,583 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №008056-0,984 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №008110-2,890 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №010138-33,926 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №011001-4,994 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №011004-20,335 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 

имот №011150-8,159 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №011151-1,270 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №011156-4,023 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №011157-5,027 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №014102-1,987 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №014103-4,652 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №014105-0,632 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Текенджанските лозя” 

имот №014113-4,356 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №014115-8,395 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №014116-0,028 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №014129-7,983 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №015013-0,838 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №015070-14,352 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №015072-2,247 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
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имот №016101-1,519 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №016104-7,908 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №016107-5,726 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №017102-10,570 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Али паша” 
имот №017104-3,371 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №017105-3,497 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №018101-2,674 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Иванчов баир” 
имот №019044-8,440 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”В село” 
имот №022001-1,116 дка,VІІІ категория-пасище с храсти, м. „Текенджанските лозя” 

имот №023013-34,913 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №023016-0,883 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №023260-4,994 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №032021-1,998 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Църквището” 
имот №032024-7,689 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Църквището” 
имот №034010-2,565 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория” 
имот №036103-2,653 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №037028-23,339 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир” 
имот №037035-11,409 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир” 
имот №038006-10,308 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир” 
имот №041004-13,993 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №041022-8,496 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №041046-1,562 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №041069-14,167 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №042001-8,610 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №042004-12,605 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №042015-2,558 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Джостров цер” 
имот №044001-1,122 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №044009-0,347 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №047014-2,547 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №057011-0,993 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №057017-4,791 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №059014-0,381 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №061009-24,365 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Горните лозя” 
имот №061050-15,975 дка, V  категория-пасище ,мера, м.”Горните лозя” 
имот №065004-6,120 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №065005-14,037 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №065009-23,685 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №070006-1,424 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бички бунар” 
имот №070021-40,493 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бички бунар” 
имот №071007-21,282 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Бички бунар” 
имот №079004-7,084 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №084009-1,647 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Манольов орман” 
имот №084010-3,039 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Манольов орман” 
имот №085004-5,652 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кавака” 
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имот №085010-5,993 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кавака” 
имот №085014-3,047 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Кавака” 
имот №085020-10,158 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кавака” 
имот №085021-1,406 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кавака” 
имот №088012-3,003 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кавака” 
имот №089008-2,131 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 
имот №089010-4,644 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 
имот №089018-3,331 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 
имот №093001-14,032 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №096002-24,979 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №100004-19,563 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №100006-6,155 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №100012-3,810 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №102002-4,409 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №102006-7,689 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №102007-2,963 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №103011-11,142 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 

имот №104008-8,911 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №106008-1,814 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Доланско бърдо” 
имот №108023-4,460 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Осман баир” 
имот №113026-12,632 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №115004-3,699 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 
имот №115012-8,005 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 
имот №115013-2,733 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 
имот №123031-2,072 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №123035-0,381 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №123040-0,188 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №124006-2,500 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №125402-1,079 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №145008-7,227 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №146005-4,084 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №000663-1,482 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла” 
имот №157013-3,887 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Коджабукските лозя” 
имот №000168-36,707 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №001008-3,945 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шабан баир” 
имот №001021-21,569 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шабан баир” 
имот №001035-1,707 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шабан баир” 
имот №001114-8,463 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шабан баир” 
имот №001115-5,395 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шабан баир” 
имот №002008-6,148 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шарапьол” 
имот №003029-1,796 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №003030-2,986 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №003045-3,419 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №003050-2,998 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
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имот №003051-2,014 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №004004-2,999 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №004008-1,709 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №004011-2,945 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №004035-3,481 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №004052-2,996 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №004109-8,482 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005001-3,710 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005006-2,003 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005007-2,992 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005014-3,008 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005015-2,959 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005019-2,992 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005033-3,008 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005037-3,000 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005040-4,646 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005042-3,000 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005047-2,011 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005049-3,006 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005053-2,999 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №005058-0,995 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №006015-13,978 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шабан баир” 
имот №007009-3,007 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №007013-3,007 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №007036-2,993 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №007048-3,020 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №008003-4,816 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №008018-4,514 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №008020-10,780 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №008031-1,364 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №008051-2,200 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №008058-4,013 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №010011-5,310 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №010022-8,477 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №010100-9,485 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №013486-0,819 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Текенджанските лозя” 

имот №016001-12,995 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №016110-8,553 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №017055-6,575 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №017059-3,245 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №019025-2,404 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”В село” 
имот №023018-6,687 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №023019-3,899 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №023020-1,405 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

176.
имот №033010-10,145 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория” 
имот №057026-4,077дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №132017-7,230 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №141002-13,805 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бички бунар” 
имот №000134-313,607 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000136-233,429 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Кавака” 
имот №000150-113,913 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №011031-40,293 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №033012-8,513 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория” 
имот №037025-9,003 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир” 
имот №038001-8,008 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир” 
имот №04004-1,413 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №052006-15,000 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №054002-14,996 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чучура” 
имот №055005-12,098 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №060002-13,893 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
имот №084001-2,995 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Манольов орман” 
имот №085013-5,016 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Кавака” 
имот №088008-8,993 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кавака” 
имот №089001-37,372 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 
имот №089032-19,073 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец” 
имот №093011-4,001 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №111001-51,987 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №154004-17,527 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Горните лозя” 
Землище с.Кубадин: 
имот №000014-12,547 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Татар.шума” 
имот №000003-4,573 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Пеева могила” 
имот№000059-23,070 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Ноков кладенец” 
имот №000078-3,872 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №000102-11,293 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Малъмова кория” 
имот №000113-25,160 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №000117-183,251 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №000120-16,438 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000233-13,807 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №000234-24,509 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №000237-24,490 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Малъмова кория” 
имот №000238-5,869 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Малъмова кория” 
имот №000241-48,700 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №000244-7,947 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Калчов дол” 
имот №000245-2,791 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Калчов дол” 
имот №000255-1,893 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Голямата река” 
имот №000260-12,107 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Голямата река” 
имот №000261-17,163 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Голямата река” 
имот №000263-2,456 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Голямата река” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

177.
имот №000363-10,639 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Голямата река” 
имот №000369-59,467 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Голямата река” 
имот №000374-23,260 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №000584-65,452 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №000585-12,632 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №001018-7,378 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Доган бунар” 
имот №001019-53,934 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Доган бунар” 
имот №001020-58,448 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Доган бунар” 
имот №002010-25,227 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Есейника” 
имот №002015-3,865 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Есейника” 
имот №003028-65,155 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Пеева могила” 
имот №004004-14,311 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голия баир” 
имот №004006-38,541 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Голия баир” 
имот №004008-13,986 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Голия баир” 
имот №007003-8,508 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №011012-19,815 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №012005-73,336 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бачова кория” 
имот №013014-0,237 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бачова кория” 
имотТ №013015-1,596 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозянски блок” 
имот №013027-3,933 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №014001-2,814 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №014008-12,785 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №014018-53,996 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №015027-8,514 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Пеева могила” 
имот №016005-4,677 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Долапа” 
имот №016006-9,902 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Долапа” 
имот №016022-124,431 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Долапа” 
имот №017005-1,832 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №017006-7,198 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол” 
имот №017014-10,237 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол” 
имот №017015-7,759 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол” 
имот №019006-73,705 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бачова кория” 
имот №019014-11,395 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бачова кория” 
имот №020004-0,785 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол” 
имот №020006-10,481 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.’Стублицата” 
имот №021002-9,278 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Стублицата” 
имот №021003-2,918 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Стублицата” 
имот №021012-40,176 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Яки бент” 
имот №022002-7,103 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №022012-26,080 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Котев баир” 
имот №022015-3,043 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №026020-6,307 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Стражата” 
имот №026025-42,512 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Стражата” 
имот №026033-51,116 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”При село” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

178.
имот №026035-486,114 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Яки бент” 
имот №027009-16,060 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол” 
имот №027011-128,713 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Яки бент” 
имот №028009-81,431 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Лъката” 
имот №029026-9,269 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №029034-14,501 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №029038-6,628 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №029040-13,268 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №030007-5,954 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Жеков дол” 
имот №030009-7,300 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Жеков дол” 
имот №030027-0,690 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанаджик” 
имот №030032-4,155 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Жеков дол” 
имот №031003-9,080 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №031010-50,783 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №032016-29,763 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Тетри баир” 
имот №032019-3,362 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №033003-126,144 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Тетри баир” 
имот №033022-81,479 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Тетри баир” 
имот №034009-8,598 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Малъмова кория” 
имот №037009-7,338 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Долен чанаджик” 
имот №037029-17,677 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №037030-10,914 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Калчов дол” 
имот №038001-2,795 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Ламбов дол” 
имот №038006-9,774 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Ламбов дол” 
имот №038007-36,042 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.Ламбов дол 
имот №038014-1,535 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №038015-17,933 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №038016-84,514 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №038017-2,173 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №038018-9,736 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №038019-10,367 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №038021-18,831 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Манастирчето” 
имот №038022-5,993 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Манастирчето” 
имот №038023-1,507 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Манастирчето” 
имот №038024-45,728 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Манастирчето” 
имот №038025-73,617 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Калчов дол” 
имот №038026-73,233 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Ламбов дол” 
имот №039015-0,697 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Манастирчето” 
имот №039017-4,579 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Манастирчето” 
имот №039032-5,304 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Манастирчето” 
имот №041013-150,209 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека” 
имот №041019-21,075 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Калчов дол” 
имот №041021-2,588 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Калчов дол” 
имот №041022-74,528 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Калчов дол” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

179.
имот №042013-229,600 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека” 
имот №042024-44,532 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека” 
имот №042025-6,928 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека” 
имот №042026-2,767 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека” 
имот №042027-4,373 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека” 
имот №044005-46,182 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 
имот №044016-1,695 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Ноков кладенец” 
имот №300005-2,389 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село” 
Землище с.Малина: 
имот №000012-13,882 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кара баир” 
имот №000028-14,904 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Орхановски път” 
имот №000036-0,807 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кайл дере” 
имот №000043-55,835 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Гюлевия кайряк” 
имот №000045-6,521 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Гробищата” 
имот №000047-47,033 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Гюлевия кайряк” 
имот №000049-6,765 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Домускен” 
имот №000056-2,013 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Джумалийска река” 
имот №000062-10,559 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Домускен” 
имот №000069-4,888 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Домускен” 
имот №000072-4,105 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000076-18,593 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000079-4,580 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000080-7,043 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кайл дере” 
имот №000084-3,778 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000088-6,567 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000090-62,093 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000097-589,495 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кайл дере” 
имот №000103-42,808 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Кайл дере” 
имот №000105-3,101 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Кайл дере” 
имот №000106-10,925 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Кайл дере” 
имот №000109-2,605 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Кайл дере” 
имот №000111-16,882 дка, ІХ  категория-пасище  с храсти, м.”Кайл дере” 
имот №000112-11,073 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Кайл дере” 
имот №000115-68,022 дка, ІХ  категория-пасище  с храсти, м.”Кайл дере” 
имот №000123-3,834 дка, ІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Кайл дере” 
имот №000136-9,371 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Парцелите” 
имот №000137-2,973 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Парцелите” 
имот №000148-8,083 дка, ІV  категория-пасище с храсти, м.”Тузлата” 
имот №000150-12,046 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Файдаклъ дере” 
имот №000099-1,578 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Кайл дере” 
имот №000073-5,573 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Домускен” 
имот №018023-4,170 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №018024-2,600 дка, VІІ  категория-пасище,мера ,м.”Около село” 
имот №018025-11,500 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

180.
имот №018027-5,733 дка, ІІІ  категория-пасище ,мера, м.”Около село” 
имот №018028-9,164 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №019003-11,061 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Кайл дере” 
Землище с.Момина църква: 
имот №000026-78,172 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Каратепе” 
имот №000027-10,155 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Черни връх” 
имот №000034-6,026 дка, VІІІ  категория-пасище ,мера, м.”Каратепе” 
имот №000035-0,343 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000036-0,852 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000037-2,119 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000038-22,802 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000048-29,193 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000069-33,858 дка, VІІ  категория-пасище с храсти.”Караганица” 
имот №000072-10,244 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Попови лъки” 
имот №000075-2,310 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000087-3,301 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000093-3,430 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000095-7,705 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000096-3,566 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Балаклия” 
имот №000124-10,523 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Манкова кория” 
имот №000131-1,474 дка, ІV  категория-пасище с храсти, м.”Попови лъки” 
имот №000134-46,227 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Маргаретов дол” 
имот №000137-10,935 дка, VІІІ  категория-пасищe,мера, м.”Каратепе” 
имот №000139-32,905 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000147-37,115 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000148-3,155 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каратепе” 
имот №000151-10,936 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000158-11,263 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000163-57,198 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000167-16,184 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000168-7,326 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 
имот №000170-4,606 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000171-2,389 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чирска река” 
имот №000173-23,242 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 
имот №000182-86,978 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 
имот №000184-7,860 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 
имот №000191-4,756 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каратепе” 
имот №000192-4,741 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Илюв бозалък” 
имот №000194-7,959 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Илюв бозалък” 
имот №000195-10,089 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Илюв бозалък” 
имот №000199-5,739 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Илюв бозалък” 
имот №000201-74,459 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Връшев дол” 
имот №000202-7,580 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Връшев дол” 
имот №000203-4,480 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Връшев дол” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

181.
имот №000204-6,552 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Връшев дол” 
имот №000205-535,985 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Връшев дол” 
имот №000207-25,268 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 
имот №000212-2,729 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чирска река” 
имот №000213-1,511 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 
имот №000214-4,652 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каеджийски дол” 
имот №000215-2,853 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каеджийски дол” 
имот №000216-33,070 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 
имот №000218-7,522 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 
имот №000219-0,875 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каеджийски дол” 
имот №000220-3,387 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 
имот №000233-2,245 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чунджурица” 
имот №000235-8,569 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чунджурица” 
имот №000238-66,007 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Стайкова кория” 
имот №000239-59,053 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Манкова кория” 
имот №000252-1,810 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Шопова кория” 
имот №000258-20,599 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Шопова кория” 
имот №000266-15,105 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чакърово кашлище” 
имот №000269-39,429 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чакърово кашлище” 
имот №000271-1,142 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чакърово кашлище” 
имот №000273-1,446 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Шопова кория” 
имот №000279-2,755 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000280-8,435  дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голата бърчина” 
имот №000287-9,513 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Голям сарлък” 
имот №000291-12,973 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кеморлия” 
имот №000294-1,224 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Петров орман” 
имот №000298-2,935 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Петров орман” 
имот №000300-2,446 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000303-12,076 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 
имот №000306-13,164 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Петров орман” 
имот №000310-5,912 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Новите ниви” 
имот №000316-5,354 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Кеморлия” 
имот №000323-9,770 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кокарджа” 
имот №000325-3,757 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Динков мост” 
имот №000326-2,014 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Маневи саи” 
имот №000334-10,009 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чакърово кашлище” 
имот №000335-46,286 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Герге бунар” 
имот №000339-1,466 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голата бърчина” 
имот №000343-55,260 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Шопова кория” 
имот №000348-1,841 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Коджабашова кория” 
имот №000363-7,211 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Махалата” 
имот №000369-28,025 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кокарджа” 
имот №000384-2,672 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кокарджа” 
имот №000386-28,810 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голата бърчина” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

182.
имот №000388-1,090 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Маневи саи” 
имот №000389-5,281 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голям сарлък” 
имот №000390-0,480 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Маневи саи” 
имот №000414-55,837 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец” 
имот №000417-7,336 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец” 
имот №000420-3,288 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Манков кладенец” 
имот №000424-208,247 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец” 
имот №000428-2,066 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Стайкова кория” 
имот №000430-0,486 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чунджурица” 
имот №000431-1,276 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Стайкова кория” 
имот №000433-2,231 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Стайкова кория” 
имот №000435-8,680 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чирска река” 
имот №000436-41,453 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 
имот №000440-8,072 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 
имот №000442-2,344 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000445-0,272 дка, V  категория-пасище,мера ,м.”Върбата” 
имот №000446-0,619 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000447-0,592 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000453-0,349 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000454-0,727 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000455-1,309 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000456-0,314 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000461-1,367 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 
имот №000465-3,662 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каратепе” 
имот №000472-6,307 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Асанков дол” 
имот №000473-353,474 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Асанков дол” 
имот №000474-56,378 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Асанков дол” 
имот №000477-25,140 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Асанков дол” 
имот №000481-6,382 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Асанков дол” 
имот №000488-29,517 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Попови лъки” 
имот №000493-3,140 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Асанков дол” 
имот №000495-0,941 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Асанков дол” 
имот №000496-8,728 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Асанков дол” 
имот №000500-2,689 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Попови лъки” 
имот №000501-3,410 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Попови лъки” 
имот №000516-1,432 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 
имот №000518-0,640 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 
имот №000522-1,167 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малска река” 
имот №000527-15,044 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 
имот №000528-14,006 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малска река” 
имот №000538-49,639 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 
имот №000539-11,080 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Радевица” 
имот №000545-4,389 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец” 
имот №000546-30,993 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

183.
имот №000553-259,163 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Чуроклен” 
имот №000561-8,915 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Попови лъки” 
имот№000562-7,753 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Попови лъки” 
имот №000572-1,056 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Маргаретов дол” 
имот №000584-5,352 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Керемидарницата” 
имот №000591-12,075 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Попови лъки” 
имот №000599-6,168 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лахтев дол” 
имот №000602-4,293 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Керемидарницата” 
имот №000612-83,975 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чуроклен” 
имот №000619-20,521 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чуроклен” 
имот №000625-205,857 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Юрдията” 
имот №000635-1,651 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Малски орман” 
имот №000644-142,641 дка, V категория-пасище,мера, м.”Каишева кория” 
имот №000651-18,027 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Чорканица” 
имот №000660-1,819 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Герге бунар” 
имот №000661-6,696 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Паздерковица” 
имот №000662-5,041 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Динков мост” 
имот №000663-1,228 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кокарджа” 
имот №000666-121,870 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Голям сарлък” 
имот №000668-2,129 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Правия камък” 
имот №000670-1,596 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голям сарлък” 
имот №000671-2,785 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голям сарлък” 
имот №000679-7,623 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голям сарлък” 
имот №000695-3,938 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Мурвака” 
имот №000714-8,030 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голям сарлък” 
имот №000724-2,042 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Апталовата чешма” 
имот №000726-5,632 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Апталовата чешма” 
имот №000733-5,364 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Азладжика” 
имот №000741-4,832 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Голям сарлък” 
имот №000743-14,449 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Голям сарлък” 
имот №000761-8,318 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куртов дол” 
имот №000765-4,006 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куртов дол” 
имот №000768-10,996 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куртов дол” 
имот №000777-2,552 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №000782-9,377 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Правия камък” 
имот №000787-3,165 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №000793-11,456 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №000794-1,231 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Правия камък” 
имот №000795-0,647 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Василева кория” 
имот №000804-9,375 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Паздерковица” 
имот №000811-226,415 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Юрдията” 
имот №000820-3,729 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Врачев дол” 
имот №000825-2,716 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Плачка” 
имот №000829-2,551 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Василева кория” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

184.
имот №000841-20,324 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №000844-3,694 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лиглев баир” 
имот №000847-0,646 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №000862-0,982 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000871-1,479 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №000878-2,311 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №000879-0,765 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Лахтев дол” 
имот №000882-1,658 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Врачев дол” 
имот №000894-1,461 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000895-2,445 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Текенлъка” 
имот №000901-4,037 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000925-0,510 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лахтев дол” 
имот №000930-488,499 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Паздерковица” 
имот №000940-7,189 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Паздерковица” 
имот №000944-0,759 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Паздерковица” 
имот №000951-14,352 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Паздерковица” 
имот №000957-10,100 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Караганица” 
имот №000963-11,623 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Караганица” 
имот №000964-10,357 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Вълков кладенец” 
имот №000965-7,527 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Вълков кладенец” 
имот №000968-7,829 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Ходжовица” 
имот №000972-334,468 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №000975-4,653 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №000982-215,600 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №000989-0,631 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Ходжовица” 
имот №000997-1,042 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001007-24,284 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001008-14,292 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001011-0,203 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001012-20,884 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001014-7,207 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Ходжовица” 
имот №001025-17,676 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001027-30,204 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Големия герен” 
имот №001030-41,964 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001038-6,216 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001041-7,919 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001043-5,724 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Текенлъка” 
имот №001045-1,681 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Алмалийски път” 
имот №001047-1,519 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Паздерковица” 
имот №001051-201,094 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Муселски път” 
имот №001055-131,594 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Дебелата кория” 
имот №001061-19,521 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Муселски път” 
имот №001062-2,219 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Паздерковица” 
имот №001063-13,109 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Муселски път” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

185.
имот №001071-26,943 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001079-8,192 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001081-66,422 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Чорканица” 
имот №001101-1,752 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Чорканица” 
имот №001105-8,331 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Грекова река” 
имот №001106-5,344 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Чорканица” 
имот №001107-36,810 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лиглев баир” 
имот №001120-0,842 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Пашов баир” 
имот №001139-51,064 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Жабова къшла” 
имот №001162-1,796 дка, V категория-пасище,мера, м.”Янчев мост” 
имот №001163-29,408 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Трънкина кория” 
имот №001164-2,061 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Трънкина кория” 
имот №001210-4,880 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Пелтека” 
имот №001212-16,470 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №001222-4,406 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Пелтека” 
имот №001239-0,128 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Дузмовата кория” 
имот №001242-12,769 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Чорканица” 
имот №001243-26,945 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Чорканица” 
имот №001261-299,482 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голата бърчина” 
имот №001263-1,096 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Големия орман” 
имот №001264-0,722 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Големия орман” 
имот №001265-3,197 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Големия орман” 
имот №001277-6,894 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Звездев герен” 
имот №001289-20,429 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Звездев герен” 
имот №001298-12,543 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Сталев кладенец” 
имот №001299-1,099 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Сталев кладенец” 
имот №001303-8,246 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Сталев кладенец” 
имот №001304-6,070 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Вонлив кладенец” 
имот №001306-4,635 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 
имот №001310-3,793 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Вонлив кладенец” 
имот №001313-7,377 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Кавашката къшла” 
имот №001320-15,078 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Муселски път” 
имот №001322-5,549 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Муселски път” 
имот №001324-139,605 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Муселски път” 
имот №001328-11,207 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 
имот №001329-10,276 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 
имот №001330-2,557 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Корубски дол” 
имот №001342-13,170 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 
имот №001345-13,161 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Хайдушки дол” 
имот №001354-3,063 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 
имот №001358-1,244 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Чорканица” 
имот №001363-11,029 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Бухтев кладенец” 
имот №001382-15,842 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Дюкметата” 
имот №001384-25,448 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

186.
имот №001389-2,617 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Кралчев баир” 
имот №001397-2,126 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Дюкметата” 
имот №001401-0,766 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001404-12,215 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001407-19,174 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001410-1,808 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №001412-14,799 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №001420-18,574 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001421-3,606 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Манков кладенец” 
имот №001428-5,612 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №001430-23,621 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001431-7,163 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001433-1,715 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001434-8,653 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001435-15,271 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001440-26,173 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001443-0,618 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №001444-2,850 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Дузмовата кория” 
имот №001445-18,173 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001446-0,712 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №001449-29,640 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Андреев дол” 
имот №001450-12,706 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Андреев дол” 
имот №001451-7,783 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Андреев дол” 
имот №001454-1,061 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Андреев дол” 
имот №001467-2,836 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Дачковица” 
имот №001480-19,480 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Дачковица” 
имот №001481-1,853 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Пелтека” 
имот №001491-2,651 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 
имот №001492-7,198 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001494-8,663 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001496-0,462 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Жабова къшла” 
имот №001498-12,313 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 
имот №001506-53,879 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Кралчев баир” 
имот №001514-0,559 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Чуроклен” 
имот №001520-20,469 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малски орман” 
имот №001521-3,343 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Голям сарлък” 
имот №001530-7,501 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Пелтека” 
имот №001532-7,349 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Бошова кория” 
имот №001533-8,755 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Бошова кория” 
имот №001545-1,063 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №001561-5,354 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001588-12,248 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Вонлив кладенец” 
имот №001598-19,115 дка, VIII  категория-пасище,мера ,м.”Вонлив кладенец” 
имот №001612-3,175 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

187.
имот №001614-5,241 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 
имот №001618-0,506 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 
имот №001663-1,528 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Шопова кория” 
имот №001681-1,505 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Манкова кория” 
имот №001682-1,432 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Шопова кория” 
имот №001684-5,422 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Манкова кория” 
имот №001685-4,203 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Манкова кория” 
имот №001687-3,986 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Манкова кория” 
имот №001690-6,248 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Вонлив кладенец” 
имот №001695-4,482 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Корубски дол” 
имот №001703-8,825 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Хайдушки дол” 
имот №001704-5,294 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Хайдушки дол” 
имот №001715-3,078 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Дебелата кория” 
имот №001716-1,342 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Корубски дол” 
имот №001719-41,743 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №001721-1,596 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Асанков дол” 
имот №002065-54,765 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Чорканица” 
имот №002066-12,641 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Чорканица” 
имот №002070-1,783 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Малски орман” 
имот №002085-4,366 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малски орман” 
имот №002087-0,901 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малски орман” 
имот №002140-7,792 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Стайкова кория” 
имот №002146-68,160 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Грекова река” 
имот №002147-3,945 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 
имот №002157-5,563 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Новите ниви” 
имот №002168-4,001 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Грекова река” 
имот №002196-11,107 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №002210-2,078 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Лиглев баир” 
имот №002214-3,543 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Лиглев баир” 
имот №002240-4,716 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лиглев баир” 
имот №002288-37,631 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Муселски път” 
имот №002299-8,608 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лахтев дол” 
имот №002336-0,576 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Караганица” 
имот №002582-4,060 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 
имот №002584-13,524 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №002593-0,431 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Бошев дол” 
имот №002640-0,640 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кеморлия” 
имот №002663-1,232 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Паздерковица” 
имот №002871-9,591 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Андреев дол” 
имот №002875-13,330 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №002876-7,367 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Дузмовата кория” 
имот №002877-37,417 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Дузмовата кория” 
имот №002879-10,922 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Муселски път” 
имот №002881-22,565 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Хайдушки дол” 
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имот №030068-0,234 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030099-1,837 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030120-0,223 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030135-0,417 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030177-3,603 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тодорова кория” 
имот №030189-0,420 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тодорова кория” 
имот №030255-27,712 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030256-16,315 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030257-4,856 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030258-1,386 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030259-7,398 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030260-7,531 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №040034-2,532 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №040043-4,004 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №040050-0,100 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №040064-7,008 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №040069-3,756 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №040083-11,124 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №050020-0,784 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №050031-0,336 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №050043-14,618 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №050050-9,086 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №060001-287,323 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №060005-7,210 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №060023-0,572 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №060033-6,065 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №060063-8,692 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №060185-240,761 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №060194-15,885 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №114015-1,838 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лиглев баир” 
имот №134001-2,876 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000652-8,375 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каишева кория” 
имот №001231-31,610 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Дачковица” 
имот №000967-15,721 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Ходжовица” 
имот №001029-20,612 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Ходжовица” 
имот №001035-14,507 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Ходжовица” 
имот №001036-11,608 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Ходжовица” 
имот №001037-8,561 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Ходжовица” 
имот №000071-1,671 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Караганица” 
имот №219003-3,199 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лиглев баир” 
имот №030268-26,901 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
Землище с.Орлинци: 
имот №000001-24,447 дка, III  категория-пасище,мера, 
имот №000006-34,941 дка, IX  категория-пасище с храсти, 
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имот №000008-27,217 дка, IX  категория-пасище,мера, 
имот №000014-3,747 дка, IX  категория-пасище с храсти, 
имот №000021-0,926 дка, III  категория-пасище,мера, 
имот №000026-2,172 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000027-11,760 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000028-6,014 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000029-3,942 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000030-6,651 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000036-1,329 дка, III  категория-пасище,мера, 
имот №000037-4,532 дка, IX  категория-пасище,мера, 
имот №000040-12,360 дка, IX  категория-пасище,мера, 
имот №000041-0,510 дка, IX  категория-пасище,мера, 
имот №000055-4,807 дка, III  категория-пасище,мера, 
имот №000056-3,331 дка, III  категория-пасище,мера, 
имот №000071-1,031 дка, IX  категория-пасище,мера, 
имот №000072-15,136 дка, III  категория-пасище,мера, 
имот №000074-3,097 дка, III  категория-пасище,мера, 
имот №000076-330,378 дка, IX  категория-пасище с храсти, 
имот №000077-357,684 дка, IX  категория-пасище с храсти, 
имот №000078-71,664 дка, VII  категория-пасище с храсти, 
имот №000081-1,140 дка, VII  категория-пасище,мера, 
имот №000083-2,850 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000084-5,437 дка, III  категория-пасище,мера, 
имот №000085-15,437 дка, IV  категория-пасище с храсти, 
имот №000086-12,560 дка, IV  категория-пасище с храсти, 
имот №000087-23,870 дка, IV  категория-пасище с храсти, 
имот №000090-3,890 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000091-18,003 дка, IX  категория-пасище с храсти, 
имот №000094-29,792 дка, III  категория-пасище с храсти, 
имот №000096-150,615 дка, VII  категория-пасище с храсти, 
имот №000104-1,368 дка, III  категория-пасище,мера, 
имот №000106-4,230 дка, III  категория-пасище,мера, 
имот №163015-6,017 дка, IX  категория-пасище,мера ,м.”До село” 
имот №163016-1,558 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №163017-6,014 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №163020-1,143 дка, III  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №163027-1,450 дка, III  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №163028-0,185 дка, III  категория-пасище,мера, м.”До село” 
Землище с.Проход: 
имот №000006-23,801 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Ай дере” 
имот №000009-11,442 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Ай дере” 
имот №000018-15,154 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Стари паища” 
имот №000025-38,866 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Нови паища” 
имот №000028-2,329 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Нови паища” 
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имот №000031-2,731 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Нови паища” 
имот №000033-1,613 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Стари паища” 
имот №000040-7,279 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Ай дере” 
имот №000050-43,874 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Ай дере” 
имот №000052-107,030 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Ай дере” 
имот №000053-2,140 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре” 
имот №000058-17,258 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Ай дере” 
имот №000060-6,334 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Ай дере” 
имот №000066-78,916 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре” 
имот №000071-104,014 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Къшлището” 
имот №000078-2,184 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре” 
имот №000079-20,661 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре” 
имот №000085-11,281 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Къшлището” 
имот №000088-50,406 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Смочата дупка” 
имот №000092-28,272 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Смочата дупка” 
имот №000093-80,248 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Бозалъците” 
имот №000098-1,028 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки” 
имот №000099-29,291 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Бозалъците” 
имот №000100-428,793 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Бозалъците” 
имот №000111-5,483 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Бозалъците” 
имот №000113-2,539 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки” 
имот №000120-6,403 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре” 
имот №000121-78,534 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре” 
имот №000123-58,591 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре” 
имот №000134-60,119 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Севри колиба” 
имот №000144-9,086 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки” 
имот №000146-5,594 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Долни лъки” 
имот №000149-7,209 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки” 
имот №000153-23,581 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки” 
имот №000155-4,501 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки” 
имот №000171-1,531 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Кереча” 
имот №000188-2,247 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Китката” 
имот №000194-3,737 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Зънкая” 
имот №000195-12,644 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Зънкая” 
имот №000203-34,990 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Около село” 
имот №000208-3,138 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Байряка” 
имот №000214-22,058 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Байряка” 
имот №000215-35,536 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Байряка” 
имот №000216-6,296 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Байряка” 
имот №000220-28,992 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Червени ниви” 
имот №000221-3,988 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Червени ниви” 
имот №000227-6,372 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Мишовото келеме” 
имот №000229-6,185 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Мишовото келеме” 
имот №000230-20,652 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Мишовото келеме” 
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имот №000237-1,497 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки” 
имот №000240-39,141 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Червени ниви” 
имот №000247-1,300 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Долни лъки” 
имот №000232-3,052 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Долни лъки” 
имот №033017-23,398 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Долни лъки” 
имот №000205-25,376 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Около село” 
Землище с.Пънчево: 
имот №000013-10,509 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Калдаръма” 
имот №000018-1,496 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Бакалова кашла” 
имот №000020-4,456 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Бакалова кашла” 
имот №000025-2,261 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Бакалова кашла” 
имот №000030-6,344 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000031-1,716 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Табелата” 
имот №000048-1,392 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000055-4,566 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Цзигов баир” 
имот №000057-0,669 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Киселицата” 
имот №000062-1,304 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000065-0,440 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000074-18,249 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Крушака” 
имот №000084-36,194 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Мая баир” 
имот №000096-12,961 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Калдаръма” 
имот №000097-0,972 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000104-0,320 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000110-1,431 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000128-0,798 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000151-1,841 дка, III  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000192-21,630 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Кичи къшла” 
имот №000194-2,927 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Кичи къшла” 
имот №000195-9,088 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Кичи къшла” 
имот №000216-2,696 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Лъката” 
имот №000221-1,375 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Доранка” 
имот №000223-2,503 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Турски гробища” 
имот №000227-8,691 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Доранка” 
имот №000228-5,776 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Ендека” 
имот №000237-2,982 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Калдаръма” 
имот №000260-4,310 дка, X  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000263-6,102 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Биюг гюбре” 
имот №000267-10,159 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Биюг гюбре” 
имот №000269-2,094 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Царева кория” 
имот №000272-52,108 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Турски гробища” 
имот №000280-13,917 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Царева кория” 
имот №000281-4,820 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Биюг гюбре” 
имот №000290-13,569 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”До лозята” 
имот №000295-1,370 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”До лозята” 
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имот №000296-4,156 дка, X  категория-пасище,мера, м.”До лозята” 
имот №000301-2,966 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”До лозята” 
имот №000308-14,733 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Плячката” 
имот №000309-46,783 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Чиликов кладенец” 
имот №000315-0,628 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Мушмулата” 
имот №000317-1,794 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Мушмулата” 
имот №000319-1,379 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Мушмулата” 
имот №000325-2,749 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Дерменолу” 
имот №000385-1,829 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Герена” 
имот №000400-3,754 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Бортленика” 
имот №000405-0,883 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Плячката” 
имот №000411-0,576 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Плячката” 
имот №000422-34,980 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Туйгаре” 
имот №000479-1,094 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Трънката” 
имот №000480-1,482 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Трънката” 
имот №000484-2,414 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”До кошарите” 
имот №000485-3,123 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Дерменолу” 
имот №000496-0,718 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”До кошарите” 
имот №000511-89,751 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”До кошарите” 
имот №000517-18,682 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Биюг гюбре” 
имот №000518-5,321 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Биюг гюбре” 
имот №000525-70,731 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”До лозята” 
имот №000529-2,214 дка, X  категория-пасище,мера, м.”До лозята” 
имот №000530-238,408 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Богдановата кашла” 

имот №000541-1,689 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000543-1,777 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000544-3,404 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000555-8,998 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”До лозята” 
имот №000560-1,345 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000565-4,408 дка, X  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000588-3,949 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Доранка” 
имот №000592-1,421 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Доранка” 
имот №000602-20,054 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Ендека” 
имот №000610-18,008 дка, X  категория-пасище,мера, м.”До лозята” 
имот №000611-3,792 дка, X  категория-пасище,мера, м.”До лозята” 
имот №000614-4,567 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000615-0,253 дка, X  категория-пасище,мера, м.”До лозята” 
имот №000629-163,644 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Елезе” 
имот №000636-1,994 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Туйгаре” 
имот №000639-1,792 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Туйгаре” 
имот №000648-58,181 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Арпалъка” 
имот №000651-8,044 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Туйгаре” 
имот №000652-0,804 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Туйгаре” 
имот №000659-48,937 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Туйгаре” 
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имот №000665-12,851 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Кокарджата” 
имот №000675-3,399 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Абраша” 
имот №000700-0,289 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Кишово кладенче” 
имот №000701-1,977 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Кишово кладенче” 
имот №000717-2,028 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Крушака” 
имот №040001-5,407 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Абраша” 
имот №070023-13,842 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Корубчето” 
имот №080010-2,499 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Мая баир” 
имот №090010-29,232 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Мая баир” 
имот №100004-2,208 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Кишово кладенче” 
имот №100012-9,382 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Кишово кладенче” 
имот №110015-4,550 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Абраша” 
имот №110043-5,913 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Туйгаре” 
имот №110046-80,453 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Абраша” 
имот №150018-4,000 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Царева кория” 
имот №165007-8,002 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Турски гробища” 
имот №180019-9,457 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Доранка” 
имот №200001-3,101 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Бурев кладенец” 
имот №250005-29,682 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Кичи къшла” 
имот №250044-4,106 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Кичи къшла” 
имот №260011-1,805 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Плячката” 
имот №270001-5,000 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”До плячката” 
имот №300004-12,183 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Богдановата кашла” 
имот №330022-21,383 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Бурева кашла” 
имот №330024-2,863 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Бурева кашла” 
имот №260021-5,024 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Плячката” 
имот №000080-2,490 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Крушака” 
имот №000211-2,207 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Кичи къшла” 
Землище с.Росеново: 
имот №000058-2,376 дка,III  категория-пасище,мера, 
имот №000073-9,888 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000117-10,037 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000127-1,617 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000139-4,357 дка, VI  категория-пасище,мера, 
имот №000173-2,943 дка, VI  категория-пасище,мера, 
имот №000189-2,779 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000190-3,924 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000221-9,244 дка, VIII  категория-пасище с храсти, 
имот №000222-3,951 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000223-1,642 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000232-1,996 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000233-3,804 дка, VI  категория-пасище,мера, 
имот №000234-1,587 дка, VI  категория-пасище,мера, 
имот №000273-0,988 дка, IV  категория-пасище,мера, 
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имот №000284-2,180 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000313-12,881 дка,III  категория-пасище,мера, 
имот №000317-4,134 дка,III  категория-пасище с храсти, 
имот №000340-2,937 дка, VI  категория-пасище,мера, 
имот №000342-1,000 дка, VI  категория-пасище,мера, 
имот №000354-13,134 дка, VI  категория-пасище с храсти, 
имот №000355-4,242 дка, VI  категория-пасище с храсти, 
имот №000372-11,586 дка, VI  категория-пасище с храсти, 
имот №000387-7,396 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000395-3,163 дка, VI  категория-пасище,мера, 
имот №000398-1,743 дка, VI  категория-пасище с храсти, 
имот №000402-32,673 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000406-2,652 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000417-1,065 дка, VII  категория-пасище с храсти, 
имот №000445-13,286 дка, V  категория-пасище с храсти, 
имот №000453-5,268 дка,III  категория-пасище,мера, 
имот №000474-78,937 дка,III  категория-пасище с храсти, 
имот №000483-10,842 дка, VII  категория-пасище с храсти, 
имот №000488-21,209 дка, VII  категория-пасище с храсти, 
имот №000489-7,939 дка, VII  категория-пасище с храсти, 
имот №000491-7,346 дка, VII  категория-пасище с храсти, 
имот №000494-2,995 дка, VII  категория-пасище с храсти, 
имот №000495-6,708 дка, VIII  категория-пасище с храсти, 
имот №000496-8,752 дка, VIII  категория-пасище с храсти, 
имот №000498-9,704 дка, VII  категория-пасище,мера, 
Землище с.Радойново: 
имот №000024-1,643 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Голия баир” 
имот №000037-3,962 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Драковски път” 
имот №000043-0,715 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000087-4,601 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Ялама дере” 
имот №000088-22,736 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Ялама дере” 
имот №000091-2,897 дка,III  категория-пасище,мера, м.”Ташлъ дере” 
имот №000096-0,332 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №000103-0,760 дка,III  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №000123-23,709 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Ялама дере” 
имот №000131-2,503 дка,III  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №000133-3,178 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Голия баир” 
имот №000135-0,999 дка,III  категория-пасище,мера, м.”Кабата” 
имот №000137-11,585 дка,III  категория-пасище,мера, м.”Кабата” 
имот №000146-22,272 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Кочините” 
имот №000147-5,561 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Чинак бунар” 
имот №000166-1,812 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Гробищата” 
имот №000167-1,708 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Гробищата” 
имот №000182-2,172 дка,III  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
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имот №000184-0,846 дка,III  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №000186-2,186 дка,III  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №000188-2,940 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Кочините” 
имот №006019-4,570 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Голия баир” 
имот №021007-3,449 дка,III  категория-пасище,мера, м.”Ташлъ дере” 
имот №037002-14,999 дка,III  категория-пасище,мера, м.”Язовира” 
имот №049001-28,075 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Кочините” 
имот №051001-70,344 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Кочините” 
имот №052002-10,858 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Кочините” 
имот №055003-7,998 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Ал.път” 
имот №059019-4,112 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №061020-1,801 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Драковски път” 
имот №070005-9,828 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №072007-4,638 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Драковски път” 
имот №075019-9,945 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Драковски път” 
имот №076001-3,609 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Драковски път” 
имот №077001-29,230 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”В село” 
имот №078001-5,100 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”В село” 
имот №078002-7,578 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”В село” 
имот №024003-4,232 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”В село” 
имот №027014-0,144 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Бургаски път” 
имот №058003-1,975 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №058009-1,650 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №058012-0,919 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №060002-1,938 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №073001-2,405 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Драковски път” 
Землище с.Сливово: 
имот №000005-50,597 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Кабите” 
имот №000010-46,104 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Стоянкин дол” 
имот №000014-46,180 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Стоянкин дол” 
имот №000013-3,057 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Дойкемето” 
имот №000017-83,259 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Дойкемето” 
имот №000020-89,667 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Долния юрт” 
имот №000027-100,015 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Шалгавица” 
имот №000028-24,124 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Мирена кория” 
имот №000039-317,192 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Шалгавица” 
имот №000042-2,484 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Керемидарника” 
имот №000047-13,230 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000048-6,321 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000051-476,248 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №000053-203,123 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Геренски дол” 
имот №000062-7,173 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Геренски дол” 
имот №000063-2,916 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000064-2,956 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Керемидарника” 
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имот №000065-3,911 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Керемидарника” 
имот №000066-1,821 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Керемидарника” 
имот №000067-75,047 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Керемидарника” 
имот №000075-274,455 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Геренски дол” 
имот №000082-36,934 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Азмака” 
имот №000087-41,421 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 
имот №000095-6,646 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Дяковата кашла” 
имот №000100-13,540 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Кръстева река” 
имот №000101-39,114 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 
имот №000103-4,111 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Кръстева река” 
имот №000108-1,787 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Бялата пръс” 
имот №000121-3,010 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот№000128-470,061 дка, IX категория-пасище с храсти,м.”Чалдъковото кладенче” 

имот №000137-3,821 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Гендуза” 
имот №000144-348,123 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Казаклийски път” 
имот №000145-137,508 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Кереч река” 
имот №000146-11,139 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Новата вода” 
имот №000148-29,388 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Новата вода” 
имот №000163-100,617 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Казаклийски път” 
имот №000173-48,597 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Четишеница” 
имот №000180-5,651 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000182-12,721 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000183-45,694 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000185-6,603 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000188-26,874 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Алатлийски път” 
имот №000190-10,820 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Алатлийски път” 
имот №000192-23,692 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Гюрова круша” 
имот №000193-7,873 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Гюрова круша” 
имот №000197-16,750 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000204-155,969 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Вълнов баир” 
имот №000205-6,286 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Алатлийски път” 
имот №000207-7,844 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Вълнов баир” 
имот №000218-18,443 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Табакови ниви-ДГФ” 
имот №000226-21,055 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Караманов кладенец” 

имот №000230-4,906 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Тумбата” 
имот №000236-5,268 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Тумбата” 
имот №000237-27,624 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Андонов азмак” 
имот №000237-27,624 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Андонов азмак” 
имот №000240-14,916 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Андонов азмак” 
имот№000243-27,624 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Андонов азмак” 
имот №000245-85,443 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Тумбата” 
имот №000262-5,037 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Новата вода” 
имот №000267-0,472 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №045014-0,880 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”До село” 
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имот №045015-0,931 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №045016-12,434 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №045017-16,066 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №045018-2,345 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №043019-7,524 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Колоница-ДГФ” 
имот №000273-37,125 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Червената пръст” 
имот №000274-16,649 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Новата вода” 
имот №000134-35,068 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Четишеница” 
имот №000138-14,206 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Четишеница” 
Землище с.Синьо Камене: 
имот №000015-11,767 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Тумбелдека” 
имот №000018-22,085 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Тумбелдека” 
имот №000019-35,452 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Тумбелдека” 
имот №000021-10,744 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Кавак  орман” 
имот №000022-13,848 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Тумбелдека” 
имот №000031-3,890 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Кавак орман” 
имот №000035-16,653 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Хаджи чаир” 
имот №000036-8,244 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Хаджи чаир” 
имот №000041-108,314 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Тумбелдека” 
имот №000042-76,173 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Хаджи чаир” 
имот №000043-96,411 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Ханъм кашла” 
имот №000047-13,250 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Тумбелдека” 
имот №000049-22,911 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000051-1,655 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000067-1,616 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Кавак орман” 
имот №000069-25,615 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Кавак орман” 
имот №000074-157,542 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Кавак орман” 
имот №000078-18,786 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Костадин гьол” 
имот №000085-3,576 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Костадин гьол” 
имот №000086-0,362 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Кавак орман” 
имот №000097-6,168 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000099-0,883 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000103-0,019 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Поляната” 
имот №000104-22,772 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000108-0,494 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000109-4,553 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000110-5,510 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000114-10,238 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000119-3,296 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000131-41,079 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000132-7,590 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000134-19,039 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000137-26,575 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000139-7,446 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
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имот №000140-13,994 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000141-13,441 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000144-8,455 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар” 
имот №000150-39,213 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000153-5,059 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000155-9,005 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000156-83,802 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000157-2,456 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000159-62,533 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000163-6,508 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар” 
имот №000164-6,993 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар” 
имот №000165-17,104 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар” 
имот №000172-4,804 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар” 
имот №000173-10,169 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000175-10,537 дка, VIII  категория-пасищ ,мера, м.”Терзиман кория” 
Землище с.Суходол: 
имот №010013-9,433 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Еркесията” 
имот №012009-18,471 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Аптала” 
имот №020018-2,860 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №020019-5,782 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №025007-0,737 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Черкезки път” 
имот №026012-72,215 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Черкезки път” 
имот №029007-5,142 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Карабата” 
имот №029008-0,652 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Карабата” 
имот №029009-7,952 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Карабата” 
имот №029010-0,815 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Карабата” 
имот №030002-19,467 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Карабата” 
имот №032002-5,829 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Карабата” 
имот №033005-2,113 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Карабата” 
имот №044011-1,691 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №045002-4,258 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №050005-3,771 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №052004-30,371 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Юрта” 
имот №053002-1,386 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Орхановски път” 
имот №057007-1,505 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №059014-1,559 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №060007-4,741 дка, III  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №061001-3,481 дка, III  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №062001-6,717 дка, III  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №063001-6,164 дка, III  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №071009-5,017 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Саджалан” 
имот №072003-13,289 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Саджалан” 
имот №072004-2,292 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Саджалан” 
имот №074003-208,357 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Саджалан” 
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имот №077014-34,416 дка, II  категория-пасище,мера, м.”Суха река” 
имот №082008-10,873 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Суха река” 
имот №092003-1,013 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №093008-34,866 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №095011-1,413 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Златеви дерета” 
имот №097013-280,162 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Д о село” 
имот №099001-26,718 дка, III  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №108014-187,338 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Енчева могила” 
имот №115010-8,733 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Стублицата” 
имот №127008-3,587 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №131007-7,420 дка, II  категория-пасище с храсти, м.”Селска река” 
имот №131008-12,755 дка, II  категория-пасище с храсти, м.”Селска река” 
имот №131009-15,039 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №131011-5,681 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №132016-1,299 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №138002-65,170 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Джендема” 
имот №139002-13,357 дка, II  категория-пасище,мера, м.”Суха река” 
имот №140016-3,749 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Суха река” 
имот №146009-7,114 дка, II  категория-пасище,мера, м.”Джендема” 
имот №146010-1,328 дка, II  категория-пасище,мера, м.”Джендема” 
имот №146011-1,271 дка, II  категория-пасище,мера, м.”Джендема” 
имот №147003-33,127 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Джендема” 
имот №153005-0,718 дка, II  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №153006-0,438 дка, II  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №153007-6,917 дка, II  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №154004-4,693 дка, II  категория-пасище с храсти, м.”Селска река” 
имот №156006-7,904 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №157011-17,822 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №162005-3,755 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чешме дере” 
имот №163004-9,525 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чешме дере” 
имот №163005-22,320 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чешме дере” 
имот №163006-2,359 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чешме дере” 
имот №166004-6,231 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Дачев карасолук” 
имот №168003-14,835 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Дачев карасолук” 
имот №173002-10,748 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Джендема” 
имот №174002-12,937 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Суха река” 
имот №176003-13,908 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Суха река” 
имот №178004-2,549 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Маркова могила” 
имот №186013-16,396 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Кюмерджика” 
имот №188002-4,701 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Кюмерджика” 
имот №192002-3,622 дка, II  категория-пасище,мера, м.”Кюмерджика” 
имот №192003-8,465 дка, II  категория-пасище с храсти, м.”Кюмерджика” 
имот №201003-7,180 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Маркова могила” 
имот №203002-23,834 дка, III  категория-пасище,мера, м.”До село” 
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имот №207003-7,171 дка, III  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №208005-1,761 дка, III  категория-пасище,мера, м.”До село” 
Землище с.Светлина: 
имот №000387-3,000 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Гюролду” 
имот №000017-2,186 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Габъра” 
имот №000020-4,434 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Делииваново кладенче” 

имот №000022-4,318 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Першава” 
имот №000033-0,947 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Домуздере” 
имот №000034-5,012 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Домуздере” 
имот №000035-4,308 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Чешме дере” 
имот №000037-3,578 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Конарката” 
имот №000038-3,043 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Домуздере” 
имот №000041-3,352 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Стоянова чешма” 
имот №000053-1,212 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк” 
имот №000058-6,119 дка, IV  категория-пасищe,мера, м.”Лозята” 
имот №000064-1,616 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир” 
имот №000066-0,345 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир” 
имот №000068-3,960 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Лисичев баир” 
имот №000085-2,572 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк” 
имот №000101-5,478 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Големия юрт” 
имот №000133-3,789 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000141-2,506 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Гергев мост” 
имот №000144-3,724 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000145-1,234 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000150-7,355 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Старо пладнище” 
имот №000151-2,917 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Старо пладнище” 
имот №000161-6,115 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Средната воденица” 
имот №000171-0,036 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000175-3,103 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Горната воденица” 
имот №000188-1,716 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Димчева чешма” 
имот №000193-0,776 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Колайската река” 
имот №000238-2,622 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000256-2,598 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Стопански двор” 
имот №000358-1,589 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000259-0,084 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №000260-0,136 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000263-3,967 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Органджика” 
имот №000266-1,098 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Першава” 
имот №000280-9,755 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куньова мана” 
имот №000287-101,550 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Кавалджика” 
имот №000288-300,151 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Кавалджика” 
имот №000294-1,110 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Попов баир” 
имот №000299-1,589 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Конарката” 
имот №000306-9,604 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Средока” 
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201.
имот №000310-12,254 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Гората” 
имот №000318-0,863 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Старата кория” 
имот №000319-2,970 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Старата кория” 
имот №000323-1,113 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Долна кория” 
имот №000325-3,797 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000330-12,422 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000333-248,441 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Гергев мост” 
имот №000335-0,080 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000342-0,136 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000343-23,513 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Гробищата” 
имот №000344-4,232 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Стопански двор” 
имот №000348-240,599 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Гюролду” 
имот №000350-6,916 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Стоянова чешма” 
имот №000351-6,404 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Стоянова чешма” 
имот №000352-21,028 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Канаричката” 
имот №000355-1,720 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Канаричката” 
имот №000378-1,089 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Симеонов гечит” 
имот №000380-0,474 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Габъра” 
имот №000383-3,528 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Гробищата” 
имот №000419-0,288 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000420-0,614 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000422-1,089 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №004017-7,301 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Першавски юрт” 
имот №019012-2,197 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Домуздере” 
имот №026019-1,057 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Над село” 
имот №049002-4,044 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №049003-1,158 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №049005-1,355 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №049006-0,942 дка, IV  категория-пасище,мера, м. „Край село” 
имот №049010-4,211 дка, IV  категория-пасище,мера, м. „Край село” 
имот №127012-1,046 дка, IV  категория-пасище,мера, м. „При село” 
имот №127015-1,204 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №127016-1,182 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №137072-0,509 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир” 
имот №140019-1,549 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №140045-1,402 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №144033-1,849 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир” 
имот №144062-0,890 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир” 
имот №152051-1,051 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк” 
имот №152052-0,617 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк” 
имот №152054-1,375 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк” 
имот №152059-1,591 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк” 
имот №162003-2,144 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Гробищата” 
имот №162004-1,681 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Гробищата” 
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202.
имот №163003-53,539 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Стопански двор” 
имот №165001-2,956 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Стопански двор” 
имот №173003-25,439 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №173004-4,002 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №000219-2,562 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Айдере” 
имот №099002-54,688 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Айдере” 
имот №100001-44,789 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Айдере” 
имот №101001-77,949 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Айдере” 
Землище с.Факия: 
имот №001001-3,709 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Пичка” 
имот №001003-2,018 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Пичка” 
имот №001018-3,440 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Пичка” 
имот №002008-1,680 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Спорна нива” 
имот №003001-6,031 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Султанска поляна” 
имот №003014-4,197 дка, V категория-пасище,мера, м.”Султанска поляна” 
имот №004005-5,413 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Султанска поляна” 
имот №005001-7,265 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Росеница” 
имот №008010-9,458 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Карлашки дол” 
имот №011004-2,962 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Тиквица” 
имот №011007-1,445 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Тиквица” 
имот №012003-2,584 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Олузина” 
имот №012006-3,669 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Олузина” 
имот №012007-1,852 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Олузина” 
имот №012012-4,581 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Олузина” 
имот №012014-2,560 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Олузина” 
имот №016002-4,593 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Тиквица” 
имот №016008-7,183 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Тиквица” 
имот №016016-1,563 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Тиквица” 
имот №017019-2,220 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Сарпасан” 
имот №017023-2,318 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Сарпасан” 
имот №020009-2,874 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Сарпасан” 
имот №020012-4,029 дка, IX  категория-пасище,мера ,м.”Сарпасан” 
имот №023005-4,788 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Скеленчова курия” 
имот №023024-3,285 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Скеленчова курия” 
имот №026002-17,967 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Мангъра” 
имот №031008-2,656 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Дълга вада” 
имот №031016-6,124 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Дълга вада” 
имот №033001-2,748 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Карабелята” 
имот №033008-4,491 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Карабелята” 
имот №033025-1,593 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Карабелята” 
имот №038001-14,435 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Дълга вада” 
имот №038016-7,901 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Новите ниви” 
имот №039019-5,354 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Новите ниви” 
имот №047001-15,187 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Дардов кладенец” 
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203.
имот №047003-2,913 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Дардов кладенец” 
имот №049006-8,018 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049030-3,091 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049037-6,178 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №049064-7,063 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049122-3,106 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049133-1,762 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049168-8,219 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049190-2,074 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №049211-1,110 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №049213-1,118 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049325-2,111 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №049340-2,053 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №049380-2,540 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049383-3,150 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049385-1,013 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049399-1,109 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №049402-1,901 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049414-0,363 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049444-3,331 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049451-0,676 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №049467-1,254 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №049480-3,169 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №05005-1,175 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Хармана” 
имот №05006-1,630 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Хармана” 
имот №052014-3,348 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Новите ниви” 
имот №053006-1,882 дка, IX  категория-пасище ,мера, м.”Новите ниви” 
имот №055011-86,812 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №056012-14,057 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №057001-6,438 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №060003-2,878 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Карталица” 
имот №062002-3,810 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Карталица” 
имот №062007-6,469 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Карталица” 
имот №064008-7,215 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила” 
имот №065001-2,830 дка, VII  категория-пасище храстис, м.”Свинарска могила” 
имот №067002-1,146 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила” 
имот №067015-1,806 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила” 
имот №067016-0,643 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила” 
имот №067017-1,000 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила” 
имот №069013-1,344 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила” 
имот №070009-2,207 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Пепелянче” 
имот №070012-5,102 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Пепелянче” 
имот №070013-1,116 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Пепелянче” 
имот №071033-1,356 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Пепелянче” 
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имот №072002-8,975 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Пепелянче” 
имот №072013-2,307 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Пепелянче” 
имот №072014-6,085 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Пепелянче” 
имот №072020-2,589 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Пепелянче” 
имот №072029-5,892 дка, VI  категория-пасище храстис, м.”Пепелянче” 
имот №072035-6,966 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Пепелянче” 
имот №072037-6,258 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Пепелянче” 
имот №072038-5,315 дка, IX  категория-пасище,мера,  м.”Пепелянче” 
имот №073001-2,517 дка, V  категория-пасище храсти, м.”Алвадживица” 
имот №074001-2,183 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Алвадживица” 
имот №074035-0,959 дка, V  категория-пасище храсти, м.”Алвадживица” 
имот №075014-2,913 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Осенето” 
имот №079001-6,099 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Главчев баир” 
имот №079003-2,744 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Главчев баир” 
имот №079006-4,969 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Главчев баир” 
имот №081001-6,408 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Куклов дол” 
имот №081032-5,137 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Куклов дол” 
имот №081036-6,843 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Куклов дол” 
имот №082001-1,020 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Тумбите” 
имот №082008-5,501 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Тумбите” 
имот №082040-3,110 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Тумбите” 
имот №082043-4,650 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Тумбите” 
имот №082051-1,680 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Тумбите” 
имот №083002-8,438 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Гамака” 
имот №084017-2,856 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Тумбите” 
имот №085007-1,186 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Тумбите” 
имот №086001-1,713 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Гамака” 
имот №086002-4,182 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Гамака” 
имот №086003-1,429 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Гамака” 
имот №086004-4,778 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Гамака” 
имот №086011-0,956 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Гамака” 
имот №086012-6,604 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Гамака” 
имот №086018-6,967 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Гамака” 
имот №086024-4,376 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Гамака” 
имот №087017-3,310 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Измръзналата падина” 
имот №088007-3,064 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Песокливица” 
имот №088008-3,998 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Песокливица” 
имот №088014-11,704 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Песокливица” 
имот №089003-0,958 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Кривечки орман” 
имот №089011-2,914 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Кривечки орман” 
имот №090015-9,759 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Кривечки орман” 
имот №098018-0,523 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Ленището” 
имот №098019-0,435 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Ленището” 
имот №101027-7,131 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Орехите” 
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имот №101028-7,858 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Орехите” 
имот №102001-1,648 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Орехите” 
имот №102002-8,194 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Орехите” 
имот №105001-2,741 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Падините” 
имот №105006-21,978 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Падините” 
имот №105008-5,817 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Падините” 
имот №106003-3,391 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Лилеков баир” 
имот №106004-7,150 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Лилеков баир” 
имот №108001-2,291 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Дервенова курия” 
имот №108010-4,881 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Дервенова курия” 
имот №109016-10,699 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Пчелен кладенец” 
имот №110011-23,879 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Пчелен кладенец” 
имот №111034-109,187 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Дервенова курия” 
имот №116008-2,755 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царева поляна” 
имот №120023-4,852 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Стежера” 
имот №120027-2,187 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Стежера” 
имот №125001-3,283 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Рекьовица” 
имот №126009-1,096 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Ленището” 
имот №127002-6,229 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Рекьовица” 
имот №129007-4,766 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Ачмите” 
имот №129014-2,147 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Ачмите” 
имот №130001-4,196 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Леските” 
имот №134005-2,516 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Дикова кория” 
имот №134019-8,609 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Дикова кория” 
имот №137014-74,552 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Олуджак” 
имот №137016-34,826 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Олуджак” 
имот №137026-12,916 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Олуджак” 
имот №137029-6,216 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Олуджак” 
имот №139010-3,295 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Голямата река” 
имот №142004-3,667 дка, III  категория-пасище с храсти, м.”Папарица” 
имот №142012-8,792 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Папарица” 
имот №146016-2,399 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Смърдлака” 
имот №148003-1,920 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Смърдлака” 
имот №149001-1,168 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Стража” 
имот №149012-2,185 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Стража” 
имот №153013-6,320 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Канарата” 
имот №155019-7,262 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Олуджак” 
имот №156009-2,107 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Могилски дол” 
имот №159008-1,516 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Могилски дол” 
имот №160001-2,121 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Деликово дърво” 
имот №162018-4,191 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Върли дол” 
имот №165004-2,201 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Воденицата” 
имотТ №167006-8,367 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Върли дол” 
имот №168002-3,582 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен” 
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имот №168004-5,480 дка, VI  категория-пасище,мера,м.”Кръстев герен” 
имот №169001-2,065 дка, VI  категория-пасище с храсти,м.”Кръстев герен” 
имот №169005-1,168 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен” 
имот №169010-1,065 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен” 
имот №170025-1,389 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Кисибире” 
имот №175003-2,036 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Домуз бунар” 
имот №177014-5,739 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Караганица” 
имот №177017-5,920 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Караганица” 
имот №179010-1,395 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Радин дол” 
имот №179011-1,501 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Радин дол” 
имот №180001-2,053 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Радин дол” 
имот №181006-2,097 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Радин дол” 
имот №181008-4,183 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Радин дол” 
имот №181012-14,055 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Радин дол” 
имот №181013-1,826 дка, V  категория-пасище,мера, м.Радин дол 
имот №181014-3,726 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Радин дол” 
имот №181020-3,868 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Радин дол” 
имот №181022-3,563 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Радин дол” 
имот №183010-6,027 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Милковица” 
имот №183012-2,809 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Милковица” 
имот №183023-9,885 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Милковица” 
имот №185001-7,318 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Радин дол” 
имот №185011-2,218 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Радин дол” 
имот №186004-1,916 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен” 
имот №186008-1,120 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен” 
имот №186010-6,422 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен” 
имот №187002-4,074 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Върли дол” 
имот №187012-6,763 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен” 
имот №188033-10,465 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Конака” 
имот №198008-5,271 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Карталов дол” 
имот №199001-17,001 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Карталов дол” 
имот №199003-4,074 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Карталов дол” 
имот №081037-10,309 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Куклов дол” 

 
 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев            за 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
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5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев        против 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
Ненчо Ненчев: За отрицателния вот. Само да отбележа, защо съм против. 

Защото според мен в проекта за решение се съдържат дискриминационни условия. 
 
 
ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА –  Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот 
№030003 в землището на с. Драчево – докладва инж. Маргарита Чолакова – 
директор на дирекция „Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на 
УЕПП” при общинска администрация. 

От залата излезе Ненчо Ненчев. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка.  Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 413 

23 май 2013 година 
 

           1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2013 година и включва в Раздел ІІІ В – Описание на имоти, които 
общината има намерение да предложи за продажба, в частта земеделски имоти 
под № 36  - имот № 030003, находящ се в землището на с. Драчево.  
           2. Общински съвет на община Средец одобрява оценката, изготвена от 
независим лицензиран оценител за имот № 030003 в размер на 689,00 лева. 
           3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на земя от ОПФ, ЧОС в землището на с. Драчево имот № 030003 
нива с площ 5 104 дка, ІХ категория в местност „Корупчето”, с граници и съседи: 
имот № 000120, 030004, 000186, 030030, при начална тръжна цена 900,00 лева. 
          4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с 
тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за 
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придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост  и 
сключи договор за продажба. 
 

 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев            за 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев          - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 

на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот 
№000206 в землището на гр. Средец – докладва инж. Маргарита Чолакова – 
директор на дирекция „Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на 
УЕПП” при общинска администрация. 

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

записка.  Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 414 

23 май 2013 година 
 

          1. Общински съвет на община Средец одобрява оценката, изготвена от 
независим лицензиран оценител за имот № 000206 в размер на 2444,00 лева. 
          2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на земя от ОПФ, ЧОС в землището на гр. Средец имот №000206 
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с площ 9,056 дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, ІХ категория – 
7,357 дка и ІІІ категория – 1,699 дка, в м. „Малката река”, с граници и съседи: 
имот № 000195, 000522, 001004, 026250, 000542, 026244, 026251, 000192, при 
начална тръжна цена 3180,00 лева. 
         3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост  и 
сключи договор за продажба. 

 
 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев            за 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев          - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот 
№024045 и №024047 в землището на с. Кирово – докладва инж. Маргарита 
Чолакова – директор на 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 подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка.  Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 415 

23 май 2013 година 
 

          1. Общински съвет на община Средец одобрява оценката, изготвена от 
независим лицензиран оценител за имот № 024045 е в размер на 444,00 лева и на 
имот № 024047 е в размер на 242,00 лева. 
          2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на земя от ОПФ, ЧОС в землището на с. Кирово: 
      - имот № 024045 с площ 1,274 дка, с начин на трайно ползване – изоставена 
нива, V категория в м. „Край село”, с граници и съседи: имот № 024205, 024145, 
024207, 024037, при начална тръжна цена 580,00 лева. 
       - имот № 024047 с площ 0,695 дка, с начин на трайно ползване – изоставена 
нива, V категория, в м. „Край село”, с граници и съседи: имот № 024033, 024046, 
024205, 024100, при начална тръжна цена 320,00 лева. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с 
тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост  и 
сключи договор за продажба. 

 
 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев            за 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев          - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 
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ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Отдаване под аренда на земеделска земя от 
ОПФ, имот №035010 находящ се в землището на с. Дебелт  – докладва инж. 
Маргарита Чолакова – директор на дирекция „Икономическо развитие, земеделие и 
гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Петър Ангелов: Доколкото до толкова, че Дебелт е кметство, а не е кметско 
наместничество, не би ли следвало да има становище на кметския наместник или 
ако е тука да каже. Става въпрос за общински имот на територията на кметството. 
И ще помоля за вбъдеще, когато става дума за кметствата поне да има становище на 
кметския наместник приложено към докладната. 

Други препоръки не се направиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка.  Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 416 

23 май 2013 година 
 

           1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъде отдаден под 
аренда, земеделски имот от ОПФ, ЧОС в землището на с. Дебелт имот № 035010, 
начин на трайно ползване – нива с площ 7,498 дка, ІV категория в местността 
”Черкезов герен” за срок от 20 стопански години, чрез публично оповестен търг с 
явно наддаване при гратисен четири годишен период, от 5 до 7 години, начална 
тръжна цена от 30,00 лева/дка, а за останалия период на плододаване – 45 
лева/дка. 
          2. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с явно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост  и 
сключи договор за аренда. 

 
 Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев            за 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
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10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев          - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – 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 инж. Маргарита Чолакова – 
директор на дирекция „Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на 
УЕПП” при общинска администрация. 

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

записка.  Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 417 

23 май 2013 година 
 

           1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъдат отдадени под 
наем, чрез публичен търг с явно наддаване за стопанската 2013/2014 г. 
земеделските земи от ОПФ по приложен списък, неразделна част от настоящото 
решение. 
           2. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с явно 
наддаване за  отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ по точка 1. за срок 
от 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 договор за наем при начални тръжни цени, приети с 
решение №141/29.05.2012 г. на ОбС за ІІ и ІІІ категория – 14,00 лв./дка, ІV 
категория – 13,00 лв./дка, V категория – 11,00 лв./дка, VІ категория – 9,00лв./дка, 
VІІ категория -7,00 лв./дка, VІІІ,ІХ, Х категория – 6,00 лв./дка. 
          3. Участниците в търговете с явно наддаване могат да бъдат само на 
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, изоставена нива, ливада,  

предназначени за отдаване под наем за стопанската 2013/2014 година 
 

Землище с.Белеврен: 
Имот №009033-2,811 дка, VIII  категория - изоставена нива, м.”Лозята” 
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Имот №012006-2,801 дка, VIII  категория - изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №013047-1,320 дка, VIII  категория - изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №013048-1,753 дка, VIII  категория - изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №013052-2,500 дка, VIII  категория - изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №013062-1,544 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №014029-1,000 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №015009-2,512 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №015020-5,405 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №016005-1,170 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №016012-1,066 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №016014-1,161 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №016017-0,754 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №016018-1,801 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №016022-2,702 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Под село” 
Имот №016040-0,613 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №016054-1,798 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №016060-3,198 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №016075-8,010 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №017002-4,000 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №018005-6,229 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №018110-1,275 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Над село” 
Имот №019008-10,001 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №019014-8,696 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Синия кладенец” 
Имот №019018-11,299 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Синия кладенец” 
Имот №022004-4,208 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №022007-2,997 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Воденицата” 
Имот №024029-9,003 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Домуз орман” 
Имот №026004-8,002 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №026008-3,500 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №027004-9,993 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Домуз орман” 
Имот №024043-2,563 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Домуз орман” 
Имот №024045-2,435 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Домуз орман” 
Имот №052027-20,990 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Голямата калка” 
Имот №013073-5,299 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №020011-3,701 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №052029-7,147 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Голямата калка” 
 
Землище с. Бистрец: 
Имот №033051-10,017 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Чефте бунар” 
Имот №045003-6,899 дка, ІІІ категория- нива, м.”Тепалкова лъка” 
Имот №038003-9,505 дка, ІХ категория- нива, м.”Лъка” 
Имот №048016-14,983 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Карталя” 
Имот №050003-41,302 дка, VІІ категория- нива, м.”Шейтанка” 
Имот №050022-26,312 дка, VІІ категория- нива, м.”Шейтанка” 
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Имот №031019-11,826 дка, VII  категория  изоставена нива, м.”Кармашиковата тумба” 

Имот №035027-43,894 дка, ІV категория- нива, м.”Училищна нива”,  
Имот №039019-15,001 дка, VІІ категория- нива, м.”Ноков орман”,  
Имот №045003-6,899 дка, III  категория- нива, м.”Тепалкова лъка” 
Имот №046021-5,314 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Бистрецка река” 
 
Землище с.Богданово: 
Имот №000032-0,562 дка, VII  категория- нива, м.”Зимовника” 
Имот №000032-3,542 дка, VII  категория- нива, м.”Елов дол” 
Имот №000084-8,039 дка, VII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000112-9,947 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000138-3,387 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000151-15,276 дка, VII  категория- нива, м.”Гюбрето” 
Имот №000163-15,332 дка, IX  категория- изоставена нива, м.”Картала” 
Имот №000170-2,486 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000193-5,952 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №000194-3,084 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №000199-1,251 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000200-0,600 дка, VIII  категория-изоставена нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000208-0,852 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000219-0,738 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000239-3,242 дка, IV  категория- нива, м.”Кучка баир” 
Имот №000252-2,977 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000254-1,020 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000315-0,791 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000354-38,559 дка, IX  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000359-3,313 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000396-12,171 дка, V  категория- нива, м.”Равния кън” 
Имот №000397-21,877 дка, V  категория- нива, м.”Равния кън” 
Имот №000408-7,354 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №000596-1,793 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000610-1,174 дка, IV  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000641-1,519 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000644-16,883 дка, VIII  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 №000783-10,164 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 №001056-2,328 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №001060-0,608 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла” 
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Имот №001173-0,907 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №001503-1,216 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №002070-4,711 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №002179-4,452 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №002332-0,957 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №002341-1,286 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №002345-0,616 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №002348-1,473 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №002355-2,474 дка, VIII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №006010-3,044 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 №020009-1,359 дка, VII  категория- нива, м.”Кучка баир” 
Имот №023031-1,626 дка, IV  категория- нива, м.”Кучка баир” 
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 №034001-7,998 дка, V  категория- нива, м.”Равния кън” 
Имот №035015-5,744 дка, V  категория- нива, м.”Равния кън” 
Имот №041006-5,709 дка, IV  категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви” 
Имот №041009-1,073 дка, IV  категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви” 
Имот №041028-6,778 дка, IV  категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви” 
Имот №041030-2,518 дка, IV  категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви” 
Имот №042019-3,559 дка, IV  категория- нива, м.”Елов дол” 
Имот №042022-5,628 дка, VII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №044008-1,284 дка, IX  категория- изоставена нива, м.”Картала” 
Имот №044012-2,676 дка, IX  категория- изоставена нива, м.”Картала” 
Имот №046023-0,502 дка, VIII  категория- 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 №053015-4,009 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Сърт тарла” 
Имот №058025-3,579 дка, VIII  категория- нива, м.”Еклен дере” 
Имот №058029-11,479 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Еклен дере” 
Имот №058030-13,209 дка, VIII  категория- нива, м.”Еклен дере” 
Имот №059023-13,765 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Еклен дере” 
Имот №060010-2,995 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Еклен дере” 
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216.
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 №070016-24,966 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Света Илия” 
Имот №071026-1,301 дка, IV  категория- нива, м.”Клисе тарла” 
Имот №072005-0,607 дка, VIII  категория- нива, м.”Клисе тарла” 
Имот №074051-4,185 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Денис дере” 
Имот №075010-7,513 дка, VIII  категория- нива, м.”Бошнака” 
Имот №076006-19,456 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Бошнака” 
Имот №077012-3,998 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лясков дол” 
Имот №078015-2,001 дка, VIII  категория- нива, м.”Кумурджа” 
Имот №079012-3,456 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Кумурджа” 
Имот №082003-1,535 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лясков дол” 
Имот №085006-1,300 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Карна баир” 
Имот №086002-1,473 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лясков дол” 
Имот №086003-0,511 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лясков дол” 
Имот №089009-1,000 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лясков дол” 
Имот №092013-3,322 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Карна баир” 
Имот №093005-4,178 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Червено гробе” 
Имот №102001-13,999 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере” 
Имот №102005-7,502 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере” 
Имот №102010-33,502 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере” 
Имот №102011-13,758 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере” 
Имот №103012-71,126 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Карчан баир” 
Имот №104010-8,904 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Карчан баир” 
Имот №107012-11,533 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк” 
Имот №107020-14,014 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк” 
Имот №107022-12,025 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк” 
Имот №112006-7,645 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Чеирето” 
Имот №112009-6,572 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Чеирето” 
Имот №112010-54,099 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Чеирето” 
Имот №113007-3,865 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Решела” 
Имот №113008-4,040 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Решела” 
Имот №114025-8,309 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Овчи дол” 
Имот №116003-6,939 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Чеирето” 
Имот №116010-4,299 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Чеирето” 
Имот №116047-10,676 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Долап дере” 
Имот №116054-6,048 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Чеирето” 
Имот №116056-0,827 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Чеирето” 
Имот №118004-9,640 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Дереюрт” 
Имот №118006-4,582 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Дереюрт” 
Имот №118011-11,162 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Дереюрт” 
Имот №119005-5,707 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Плумин гроб” 
Имот №119006-7,032 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Плумин гроб” 
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217.
Имот №119008-4,540 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Плумин гроб” 
Имот №120004-10,812 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Долап дере” 
Имот №120011-8,825 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Долап дере” 
Имот №120012-31,257 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Долап дере” 
Имот №122016-8,999 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Кадалан” 
Имот №123012-8,900 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Кадалан” 
Имот №124010-2,965 дка, IX  категория- изоставена нива, м.”Кадалан” 
Имот №124014-3,966 дка, IX  категория- изоставена нива, м.”Кадалан” 
Имот №127011-7,947 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Бали гоьл” 
Имот №127012-3,404 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Бали гоьл” 
Имот №129004-0,401 дка, VIII  категория- 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 №142007-6,074 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Гагнев чаир” 
Имот №144002-9,506 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Кадалан” 
Имот №145007-2,603 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №146021-0,680 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №146022-1,853 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №152247-1,142 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №000383-4,996 дка, VII  категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №077011-2,577 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лясков дол” 
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 №000108-1,845 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №000394-1,626 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003058-0,970 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003059-1,758 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003060-0,989 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003062-1,040 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003063-1,434 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003064-1,339 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003065-1,959 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003066-1,989 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003067-0,553 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003068-2,560 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003074-0,965 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003077-2,207 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003078-2,400 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003079-1,560 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003080-1,260 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003081-1,835 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №003082-0,161 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
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218.
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 №004069-2,117 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 №006001-1,401 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №006002-0,776 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №006003-0,767 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №006004-1,266 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №006005-0,739 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №006006-2,099 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №006007-0,730 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №006008-0,620 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №006009-1,865 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №006052-1,160 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 №008301-7,954 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
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 №152300-0,111 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001193-1,498 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №002067-2,670 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №002225-2,987 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №004070-3,779 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” 
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Имот №007129-1,004 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №147022-2,014 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Старо гробе” 
Имот №004107-0,678 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
 
Землище с.Варовник: 
Имот №004020-8,267 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Под село” 
Имот №033006-4,800 дка, VIII  категория- нива, м.”Чифлика” 
Имот №007034-2,295 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №000001-51,325 дка, VIII  категория- нива,  
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 №000495-5,731 дка, VII  категория- нива,  
Имот №000547-12,027 дка, VIII  категория- нива,  
Имот №000653-2,831 дка, VIII  категория- нива,  
Имот №000739-2,011 дка, VIII  категория- нива,  
Имот №001001-0,096 дка, VII  категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №001002-3,203 дка, VII  категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №001003-0,079 дка, VII  категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №001004-0,136 дка, VII  категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №001005-0,422 дка, VII  категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №001011-0,515 дка, VII  категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №001018-0,405 дка, VII  категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №001026-1,782 дка, VII  категория- нива, м.”Под село” 
Имот №001027-1,301 дка, VII  категория- нива, м.”Под село” 
Имот №001037-0,476 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001041-0,678 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001072-1,433 дка, VII  категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №001073-2,366 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001074-0,899 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001076-1,224 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001079-1,329 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001081-3,663 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001082-1,448 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001084-1,449 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001085-0,039 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001114-0,403 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001119-0,820 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001120-1,832 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001121-2,043 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001123-0,125 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001130-0,738 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001131-0,270 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

220.
Имот №001136-1,068 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001147-0,606 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001149-1,370 дка, VII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №006005-9,161 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Под село” 
Имот №009011-7,016 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Калдаръма” 
Имот №009018-9,459 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №009021-11,979 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Калдаръма” 
Имот №009023-2,235 дка, VII  категория- изоставена нива, 
Имот №009024-0,678 дка, VII  категория- изоставена нива, 
Имот №009025-3,884 дка, VII  категория- изоставена нива, 
Имот №009038-5,075 дка, VII  категория- изоставена нива, 
Имот №012042-0,822 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Баира” 
Имот №012043-1,380 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Баира” 
Имот №012044-4,824 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Саръчешма” 
Имот №012047-1,281 дка, VIII  категория- изоставена нива,  
Имот №013028-3,267 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Говедарката” 
Имот №016012-8,968 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Алиша” 
Имот №017011-9,020 дка, IX  категория- изоставена нива, м.”Акташ” 
Имот №023002-1,974 дка, VII  категория- изоставена нива,  
Имот №023003-2,298 дка, VII  категория- изоставена нива,  
Имот №023010-9,279 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Ватрал тарла” 
Имот №024001-8,542 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Юлав тарла” 
Имот №024027-12,483 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Ватрал тарла” 
Имот №024041-5,786 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Мандра баир” 
Имот №024058-5,600 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Ватрал тарла” 
Имот №024067-3,223 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Мандра баир” 
Имот №027044-20,003 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юрта” 
Имот №028036-2,600 дка, VIII  категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №031004-4,720 дка, VIII  категория- нива, м.”Бяла река” 
Имот №031008-1,347 дка, V  категория- нива,  
Имот №031014-5,397 дка, V  категория- нива, м.”Бяла река” 
Имот №036030-4,266 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Кустарла” 
Имот №040013-2,785 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Кадалън” 
Имот №041017-19,436 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Кустарла” 
Имот №042008-8,866 дка, V категория- изоставена нива, м.”Факъ дере” 
 
Землище с.Вълчаново: 
Имот №000203-1,441 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000204-0,449 дка, V категория- нива, м.”Каваците” 
Имот №000205-1,070 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000206-5,992 дка, V категория- нива, м.”Каваците” 
Имот №000245-0,319 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000279-1,048 дка, V категория- нива, м.”Студен кладенец” 
Имот №000310-4,388 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
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Имот №000319-0,173 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №000359-3,557 дка, VІ категория- нива, м.”Зад лозята” 
Имот №000362-4,086 дка, VІ категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №000365-9,553 дка, VІ категория- нива, м.”Зад лозята” 
Имот №000435-0,534 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №000831-2,303 дка, VІ категория- нива, м.”Дрингов кладенец” 
Имот №011001-1,526 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011002-1,219 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011015-2,166 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011021-1,109 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011022-1,561 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011023-2,455 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011031-2,059 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011033-1,000 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011035-2,010 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011040-1,024 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011041-0,866 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011043-0,640 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011047-5,789 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011050-2,757 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011053-0,361 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011056-2,031 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011059-8,682 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011093-0,362 дка, VІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011095-4,800 дка, VІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011096-4,867 дка, VІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011100-4,083 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011104-4,017 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011106-6,407 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011107-17,760 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011108-6,449 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011111-2,541 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011112-3,247 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011113-2,153 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011114-2,398 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 №011187-2,123 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011203-5,009 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011204-2,652 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011205-7,619 дка, V категория-нива, м.”До село” 
Имот №011209-5,472 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011210-5,312 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011211-3,177 дка, V категория- нива, м.”До село” 
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Имот №011212-2,503 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011214-3,731 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011215-1,994 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011216-6,323 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011217-1,314 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011218-0,407 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011219-2,420 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011274-1,352 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011323-5,173 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011325-0,948 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011326-3,625 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011327-6,769 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011400-0,721 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011401-0,845 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011503-0,136 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011504-4,530 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011512-1,784 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011590-2,736 дка, V категория - нива, м.”До село” 
Имот №011607-0,441 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011698-0,666 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011699-1,029 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №060062-1,002 дка, V категория- нива, м.”Дълбокия дол” 
Имот №200001-8,449 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Кичев кладенец” 
Имот №200025-9,839 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Кичев кладенец” 
Имот №240004-3,213 дка, V категория- нива, м.”Малката могила” 
Имот №300026-3,930 дка, VІ категория- нива, м.”Дрингов кладенец” 
Имот №330022-11,010 дка, VІ категория- нива, м.”Елова нива” 
Имот №330026-3,967 дка, VІ категория- изоставена нива, м.”Елова нива” 
Имот №330027-3,136 дка, VІ категория- нива, м.”Елова нива” 
Имот №405023=6,946 дка, V категория- изоставена нива, м.”Киров кладенец” 
Имот №440012-2,409 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Орловица” 
Имот №000007-3,119 дка, V категория- изоставена нива, м.”Кабите” 
Имот №000515-0,562 дка, ІІІ категория- ливада, м.”Станчов бозалък” 
Имот №000530-4,805 дка, VІ категория- изоставена нива, м.”Стария сливовски път” 

Имот №000545-1,668 дка, ІХ категория- нива, м.”Долапски бент” 
Имот №000663-1,417 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №000665-0,334 дка, ІХ категория- нива, м.”Тончева кория” 
Имот №350006-3,396 дка, ІХ категория- ливада, м.”Двете реки” 
Имот №000240-8,994 дка, V категория- изоставена нива, м.”До село” 
Имот №011010-0,157 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011195-0,550 дка, VІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011201-0,418 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011202-0,167 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №011208-5,176 дка, V категория- нива, м.”До село” 
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Имот №011220-0,129 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011221-1,315 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011227-0,100 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011295-4,311 дка, VІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011226-6,435 дка, VІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011297-1,746 дка, VІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №011314-1,236 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 №150005-7,000 дка, V категория- нива, м.”Каваците” 
Имот №190006-9,001 дка, VІІ категория- нива, м.”Алигьоза” 
Имот №215005-12,003 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Молловата падина” 
Имот №300018-10,001 дка, ІХ категория- нива, м.”Стария сливовски път” 
Имот №370018-4,000 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Манастирчето” 
Имот №373006-8,000 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Граден кладенец” 
Имот №410005-11,000 дка, ІХ категория- нива, м.”Пичка” 
 
Землище с.Гранитец: 
Имот №001029-3,180 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Анзова чешма”  
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- нива, м.”Лозята” 
Имот №013013-38,421 дка, VІІІ категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №013014-30,014 дка, VІІІ категория- нива, м.”Лозята” 
 
Землище с.Граничар 
Имот №018012-7,920 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Дермен баир” 
Имот №022005-3,167 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №022014-0,326 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №022028-2,367 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №022033-0,924 дка, VIII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №022040-0,300 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №023006-12,007 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №024005-0,315 дка, VIII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №024035-4,771 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №029005-0,274 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №033012-2,402 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №033016-1,770 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №034013-3,401 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №037006-0,500 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №039001-1,705 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №041004-1,733 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
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Имот №041013-0,500 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №043005-3,500 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №047002-12,965 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Бостаните” 
 
Землище с.Голямо Буково: 
Имот №010016-8,167 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Чиракево” 
Имот №010018-16,340 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Чиракево” 
Имот №010021-2,577 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Чиракево” 
Имот №010032-1,984 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Чиракево” 
Имот №010039-7,628 дка, IX  категория- изоставена нива, м.”Чиракево” 
Имот №010047-4,744 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Чиракево” 
Имот №010053-2,652 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Чиракево” 
Имот №010054-1,687 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Чиракево” 
Имот №010058-2,071 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Чиракево” 
Имот №010067-3,500 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Чиракево” 
Имот №010184-0,677 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Чиракево” 
Имот №010185-7,848 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Чиракево” 
Имот №011021-2,120 дка, VIII  категория- нива, м.”Копански дол” 
Имот №012010-1,660 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Копански дол” 
Имот №012011-2,031 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Копански дол” 
Имот №012012-2,536 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Копански дол” 
Имот №012014-0,573 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол” 
Имот №012016-2,354 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол” 
Имот №013001-2,069 дка, VIII  категория- нива, м.”Копански дол” 
Имот №013008-2,719 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол” 
Имот №013014-5,601 дка, VIII  категория- нива, м.”Копански дол” 
Имот №014002-7,574 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол” 
Имот №014005-10,022 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №014007-3,361 дка, VIII  категория- нива, м.”Копански дол” 
Имот №014008-15,250 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол” 
Имот №014010-10,000 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 №014018-4,849 дка, VIII  категория- нива, м.”Копански дол” 
Имот №015008-14,143 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Факийска река” 
Имот №015009-2,308 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015010-13,483 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015013-15,449 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015017-4,962 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015025-1,935 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015028-2,904 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015029-4,019 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015036-11,100 дка, VIII  категория- нива, м.”Юртище” 
Имот №015040-4,561 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
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Имот №015046-2,980 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015054-2,797 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №016002-2,996 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол” 
Имот №016007-0,920 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол” 
Имот №016021-9,581 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Площа” 
Имот №016023-5,641 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол” 
Имот №016024-3,414 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа” 
Имот №016032-7,180 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Площа” 
Имот №016033-11,211 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Площа” 
Имот №016037-3,230 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Радалова скала” 
Имот №016048-1,334 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа” 
Имот №017001-8,199 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа” 
Имот №017006-8,893 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа” 
Имот №017007-1,458 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа” 
Имот №017010-9,157 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Площа” 
Имот №017015-70,818 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа” 
Имот №018003-12,400 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни” 

Имот №018004-8,997 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни” 

Имот №018011-5,900 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни” 

Имот №018013-14,714 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни” 

Имот №018014-27,943 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни” 

Имот №018018-12,748 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни” 

Имот №018024-6,632 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Шаловица” 
Имот №018026-4,585 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни” 

Имот №018031-6,400 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни” 

Имот №019001-7,980 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ников кладенец” 
Имот №020014-23,193 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни” 

Имот №021013-3,692 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Калето” 
Имот №021020-0,688 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Калето” 
Имот №021023-1,551 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Калето” 
Имот №022001-9,034 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дели Стойкова поляни” 

Имот №022006-1,876 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Янчев кладенец” 
Имот №022018-1,959 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Беглийски дол” 
Имот №022022-14,900 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Беглийски дол” 
Имот №022026-2,890 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Беглийски дол” 
Имот №022034-0,852 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Беглийски дол” 
Имот №022035-5,715 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Беглийски дол” 
Имот №023008-29,906 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица” 
Имот №023011-5,900 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица” 
Имот №023013-6,573 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица” 
Имот №023014-10,164 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица” 
Имот №023015-3,757 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дядо Кралев баир” 
Имот №023016-12,931 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дядо Кралев баир” 
Имот №023023-4,401 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Янчев кладенец” 
Имот №024006-2,845 дка, V категория- изоставена нива, м.” Факийска река” 
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Имот №024008-1,463 дка, V категория- изоставена нива, м.” Ябълката” 
Имот №024017-7,888 дка, V категория- изоставена нива, м.”Ябълката” 
Имот №025014-7,858 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Боево” 
Имот №025017-5,415 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №025028-1,499 дка, V категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №025030-2,732 дка, V категория- 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 №026001-1,262 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №026015-6,209 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №026016-4,333 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №026018-2,084 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №026023-0,866 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №026026-4,264 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №027008-4,474 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Алиев чаир” 
Имот №027010-4,638 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Алиев чаир” 
Имот №027016-3,679 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Алиев чаир” 
Имот №027020-25,800 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Алиев чаир” 
Имот №028014-1,734 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №028016-4,068 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Сарпасан” 
Имот №028022-1,597 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №028014-1,734 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №028016-4,068 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Сарпасан” 
Имот №028022-1,597 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №028025-0,748 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №028026-0,393 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №028034-2,713 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №028036-4,334 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №028037-1,850 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Сарпасан” 
Имот №028048-19,699 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №029004-3,212 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Влахов дол” 
Имот №029020-0,573 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №029028-10,234 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №030004-4,775дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №030007-5,108 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №030008-17,615 дка, IX категория- нива, м.”Могилски дол” 
Имот №030009-10,638 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №030012-1,624 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №030016-1,196 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №030021-3,000 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №030027-2,703 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №030037-72,432 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №030038-6,572 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №030040-1,669 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
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Имот №030047-8,401 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №030049-86,299 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол” 
Имот №031008-10,000 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дряновски дол” 
Имот №031009-34,816 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дряновски дол” 
Имот №031010-5,123 дка, V категория- изоставена нива, м.” Геренето” 
Имот №033018-0,842 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Геренето” 
Имот №033020-3,944 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Геренето” 
Имот №033038-9,597 дка, V категория- изоставена нива, м.” Геренето” 
Имот №034003-5,198 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир” 
Имот №034005-48,307 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир” 
Имот №034014-6,503 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир” 
Имот №034016-25,048 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Керна баир” 
Имот №034037-1,674 дка, V категория- изоставена нива, м.” Геренето” 
Имот №034038-1,524 дка, V категория- изоставена нива, м.” Геренето” 
Имот №035001-3,742 дка, IX  категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №035015-6,278 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №035016-13,178 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №035022-81,245 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир” 
Имот №035023-14,110 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир” 
Имот №035024-17,990 дка, IX  категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №036001-10,693 дка, V категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №036011-2,779 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол” 
Имот №036012-10,622 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” До село” 
Имот №036018-2,778 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол” 
Имот №036019-13,780 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол” 
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 №039037-24,146 дка, VII категория- нива, м.”Харманите” 
Имот №039038-2,320 дка, VII 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 №039451-0,321 дка, V категория- изоставена нива, м.”Харманите” 
Имот №040010-0,629 дка, V категория- изоставена нива, м.”До село” 
Имот №040030-1,355 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол” 
Имот №040031-6,750 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол” 
Имот №040448-0,459 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кованлъка” 
Имот №041001-11,900 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Керна баир” 
Имот №041006-4,682 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Кованджи дол” 
Имот №041009-9,130 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Керна баир” 
Имот №041018-5,562 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Керна баир” 
Имот №042003-7,400 дка, VII категория- нива, м.”Бангиева кория” 
Имот №042006-9,881 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Бангиева кория” 
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Имот №042010-2,100 дка, IX категория- нива, м.”Бангиева кория” 
Имот №042011-77,294 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Бангиева кория” 
Имот №043016-5,380 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Махалата” 
Имот №043017-1,545 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Махалата” 
Имот №044009-1,494 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Геренето” 
Имот №044011-9,256 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Геренето” 
Имот №044022-5,465 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чокаря” 
Имот №044029-1,894 дка, IX категория- нива, м.”Чокаря” 
Имот №046009-5,640 дка, V категория- изоставена нива, м.”Златарски дол” 
Имот №046013-4,741 дка, V категория- изоставена нива, м.”Златарски дол” 
Имот №046023-37,855 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Златарски дол” 
Имот №046028-4,281 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Златарски дол” 
Имот №047001-9,229 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Златарски дол” 
Имот №047012-1,532 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи” 
Имот №047022-4,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи” 
Имот №047044-1,217 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Факийска река” 
Имот №047047-11,293 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи” 
Имот №047048-8,400 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи” 
Имот №047051-1,794 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи” 
Имот №047053-29,243 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи” 
Имот №047055-3,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи” 
Имот №047057-4,663 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи” 
Имот №047060-4,934 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи” 
Имот №047063-3,756 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи” 
Имот №047064-9,911 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи” 
Имот №047066-5,110 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи” 
Имот №049006-4,079 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Илио-завоя” 
Имот №049011-1,196 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чокаря” 
Имот №049015-3,417 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Корията” 
Имот №049020-0,929 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Корията” 
Имот №049031-6,800 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Корията” 
Имот №049688-1,326 дка, IX категория- нива, м.”Корията” 
Имот №050004-7,418 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Махалата” 
Имот №050009-17,991 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чокаря” 
Имот №050010-2,088 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Факийска река” 
Имот №050024-1,342 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Илио-завоя” 
Имот №050026-10,796 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Илио-завоя” 
Имот №050036-14,543 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чокаря” 
Имот №051005-2,726 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Махалата” 
Имот №051007-13,224 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бента” 
Имот №051021-0,458 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Махалата” 
Имот №051026-1,000 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Факийска река” 
Имот №051029-9,920 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Махалата” 
Имот №052001-1,935 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бяла река” 
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Имот №052005-0,636 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бяла река” 
Имот №052012-0,781 дка, V категория- изоставена нива, м.”До село” 
Имот №052015-0,829 дка, V категория- изоставена нива, м.”Буланска лъка” 
Имот №052016-6,898 дка, V категория- изоставена нива, м.”Буланска лъка” 
Имот №052019-2,296 дка, V категория- изоставена нива, м.”Буланска лъка” 
Имот №053001-0,363 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бяла река” 
Имот №054016-1,100 дка, IX  категория- изоставена нива, м.”Бяла река” 
Имот №055010-0,505 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дълбокия дол” 
Имот №055015-0,540 дка, IX  категория- изоставена нива, м.”Върбански дол” 
Имот №055022-1,081 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дълбокия дол” 
Имот №055026-1,468 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дълбокия дол” 
Имот №057001-2,070 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Върбански дол” 
Имот №057014-2,419 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 №060057-6,722 дка, V  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” 

Имот №014021-11,356 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Копански дол” 
Имот №025001-12,861 дка, IX  категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №025002-52,452 дка, V  категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №025003-47,625 дка, V  категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №025009-25,845 дка, V  категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №035029-50,476 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Боево” 
Имот №046025-6,399 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Златарски дол” 
Имот №037001-3,836 дка, V  категория- нива, м.”Харманите” 
Имот №037002-2,138 дка, V  категория- нива, м.”Харманите” 
Имот №037030-1,286 дка, V  категория- нива, м.”Харманите” 
Имот №037038-1,063 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 №037049-2,196 дка, V  категория- нива, м.”Харманите” 
Имот №038001-3,718 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” 
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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 №039010-2,000 дка, V  категория- нива, м.”Харманите” 
Имот №037041-1,354 дка, V  категория- нива, м.”Харманите” 
 
Землище с.Горно Ябълково: 
Имот №000036-16,389 дка, V  категория- нива, м.”Друма” 
Имот №000044-11,201 дка, V  категория- нива, м.”Мечовица” 
Имот №000096-22,131 дка, V  категория- нива, м.”Керкин герен” 
Имот №000111-51,358 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №000113-7,798 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 
Имот №000114-6,537 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 
Имот №000121-11,662 дка, V  категория- нива, м.”Попов кладенец” 
Имот №000122-6,417 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 
Имот №000125-21,916 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 
Имот №000155-14,070 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №000158-2,322 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №000188-17,442 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 
Имот №000248-23,156 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №000267-11,347 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №000295-0,854 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №000296-9,123 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №000320-2,657 дка, V  категория- нива, м.”Три кладенеца” 
Имот №000321-10,901 дка, V  категория- нива, м.”Три кладенеца” 
Имот №000327-37,192 дка, V  категория- нива, м.”Три кладенеца” 
Имот №000350-18,637 дка, V  категория- нива, м.”Турлакова кория” 
Имот №000380-10,034 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 
Имот №000398-8,581 дка, V  категория- нива, м.”Загорка” 
Имот №000417-123,270 дка, V  категория- нива, м.”Алмаджик” 
Имот №000426-4,259 дка, V  категория- нива, м.”Цигански поляни” 
Имот №000433-1,987 дка, V  категория- нива, м.”Цигански поляни” 
Имот №000436-5,196 дка, V  категория- нива, м.”Цигански поляни” 
Имот №000551-29,694 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 
Имот №000553-17,730 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №000554-21,731дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №000582-2,719 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №000583-5,517 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №010013-0,556 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010020-0,360 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010026-0,345 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010027-0,067 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010028-0,528 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010032-8,863 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
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Имот №010034-0,018 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010040-1,027 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010058-0,561 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010063-2,218 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010066-1,661 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010069-1,038 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010071-0,413 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010079-3,554 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010082-0,140 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010084-1,492 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010101-2,251 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010102-1,266 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010106-1,241 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010114-0,748 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010120-1,892 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010121-0,492 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010131-2,266 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010133-1,505 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010135-0,430 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010137-0,807 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010158-1,914 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010161-1,700 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010303-2,514 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №010309-1,000 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011001-8,780 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №011013-1,407 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №011017-0,937 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №011033-1,405 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №011037-1,234 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №011052-1,244 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №011056-1,141 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №011070-9,982 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 
Имот №012002-11,771 дка, V  категория- нива, м.”Друма” 
Имот №012015-14,374 дка, V  категория- нива, м.”Друма” 
Имот №012035-7,288 дка, V  категория- нива, м.”Друма” 
Имот №013013-4,445 дка, V  категория- нива, м.”Мечовица” 
Имот №013020-10,303 дка, V  категория- нива, м.”Мечовица” 
Имот №014013-4,670 дка, V  категория- нива, м.”Мечовица” 
Имот №014033-5,397 дка, V  категория- нива, м.”Керкин герен” 
Имот №015003-8,000 дка, V  категория- нива, м.”Милушева курия” 
Имот №015007-20,999 дка, V  категория- нива, м.”Милушева курия” 
Имот №015028-20,230 дка, V  категория- нива, м.”Милушева курия” 
Имот №016027-3,854 дка, V  категория- нива, м.”Гушев кладенец” 
Имот №017004-10,200 дка, V  категория- нива, м.”Попов кладенец” 
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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 №017029-11,100 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 №019001-5,001дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 
Имот №019006-22,068 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 
Имот №019018-8,855 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 
Имот №019021-6,999 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 
Имот №019031-9,214 дка, V  категория- нива, м.”Карчан баир” 
Имот №020049-6,396 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №020050-1,600 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №021009-5,798 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 
Имот №021013-16,000 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 
Имот №021028-4,674 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 
Имот №022002-10,859 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 
Имот №022012-9,728 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 
Имот №022036-2,002 дка, V  категория- нива, м.”Калето” 
Имот №023007-7,288 дка, V  категория- нива, м.”Шавова кория” 
Имот №023014-6,800 дка, V  категория- нива, м.”Шавова кория” 
Имот №023020-17,870 дка, V  категория- нива, м.”Шавова кория” 
Имот №023026-7,000 дка, V  категория- нива, м.”Шавова кория” 
Имот №023031-31,977 дка, V  категория- нива, м.”Шавова кория” 
Имот №023036-10,156 дка, V  категория- нива, м.”Шавова кория” 
Имот №023041-200,009 дка, V  категория- нива, м.”Шавова кория” 
Имот №023046-21,588 дка, V  категория- нива, м.”Шавова кория” 
Имот №023049-4,713 дка, V  категория- нива, м.”Шавова кория” 
Имот №026001-8,001 дка, V  категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026005-28,399 дка, V  категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026008-17,599 дка, V  категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026011-18,802 дка, V  категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026016-29,182 дка, V  категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026018-5,500 дка, V  категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026019-8,201 дка, V  категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №026021-4,837 дка, V  категория- нива, м.”Цвятковица” 
Имот №027004-5,948 дка, V  категория- нива, м.”Райково бърдо” 
Имот №027009-18,814 дка, V  категория- нива, м.”Райково бърдо” 
Имот №027029-7,900 дка, V  категория- нива, м.”Райково бърдо” 
Имот №028008-16,812 дка, V  категория- нива, м.”Цигански поляни” 
Имот №029025-5,024 дка, V  категория- нива, м.”Цигански поляни” 
Имот №029031-7,250 дка, V  категория- нива, м.”Цигански поляни” 
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Имот №029045-5,001 дка, V  категория- нива, м.”Цигански поляни” 
Имот №030053-3,900 дка, V  категория- нива, м.”Николова кория” 
Имот №034009-4,000 дка, V  категория- нива, м.”Три кладенеца” 
Имот №034010-15,361 дка, V  категория- нива, м.”Три кладенеца” 
Имот №034016-11,918 дка, V  категория- нива, м.”Загорка” 
Имот №034016-11,918 дка, V  категория- нива, м.”Загорка” 
Имот №034018-4,872 дка, V  категория- нива, м.”Загорка” 
Имот №034024-2,523 дка, V  категория- нива, м.”Загорка” 
Имот №035012-3,985 дка, V  категория- нива, м.”Загорка” 
Имот №035036-4,040 дка, V  категория- нива, м.”Загорка” 
Имот №035038-13,695 дка, V  категория- нива, м.”Загорка” 
Имот №035039-20,377 дка, V  категория- нива, м.”Загорка” 
Имот №035048-12,998 дка, V  категория- нива, м.”Загорка” 
Имот №036004-4,156 дка, V  категория- нива, м.”Три кладенеца” 
Имот №039058-5,300 дка, V  категория- нива, м.”Тепалков баир” 
Имот №041006-26,701 дка, V  категория- нива, м.”Домусчийца” 
Имот №041042-6,013 дка, V  категория- нива, м.”Домусчийца” 
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 №041089-17,948 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 №042007-17,206 дка, V  категория- нива, м.”Керкин герен” 
Имот №042020-16,422 дка, V  категория- нива, м.”Керкин герен” 
Имот №043033-6,628 дка, V  категория- нива, м.”Турлакова кория” 
Имот №045007-9,302 дка, V  категория- нива, м.”Царака” 
Имот №010038-3,202 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №000057-17,834 дка, V  категория- нива, м.”Гушев кладенец”И 
 
Землище с.Долно Ябълково: 
Имот №000051-1,207 дка, V Категория- нива, м.”Канарата” 
Имот №000216-20,959 дка, V  категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №000332-5,288 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 №010006-0,446 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №010007-1,605 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №010012-1,652 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №011001-2,938 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
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 №011011-1,303 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

234.
Имот №011014-0,805 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011025-0,415 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011034-1,084 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011037-1,634 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011038-0,928 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011041-4,539 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011049-0,450 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011058-0,032 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011066-3,120 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011071-5,244 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011073-0,142 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011073-0,142 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011077-1,656 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011090-2,520 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011092-4,624 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011100-2,283 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011102-0,779 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011110-0,411 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011111-0,169 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011116-0,251 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011126-0,910 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011127-3,305 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011143-2,257 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011148-1,972 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №011149-2,891 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №012001-4,242 дка, V  категория- нива, м.”Коначки дол” 
Имот №012018-3,566 дка, V  категория- нива, м.”Коначки дол” 
Имот №012027-11,144 дка, V  категория- нива, м.”Коначки дол” 
Имот №015043-4,526 дка, V  категория- нива, м.”Бойчев кладенец” 
Имот №015052-0,900 дка, V  категория- нива, м.”Тумбата” 
Имот №016014-6,017 дка, V  категория- нива, м.”Мочура” 
Имот №019006-18,000 дка, V  категория- нива, м.”Кисова кория” 
Имот №029031-25,107 дка, V  категория- нива, м.”Паскалева нива” 
Имот №029033-4,625 дка, V  категория- нива, м.”Паскалева нива” 
Имот №031036-7,901 дка, V  категория- нива, м.”Дряново” 
Имот №031037-7,501 дка, V  категория- нива, м.”Дряново” 
Имот №032008-7,132 дка, V  категория- нива, м.”Синия вир” 
Имот №034010-9,605 дка, V  категория- нива, м.”Местев кладенец” 
Имот №034015-7,032 дка, V  категория- нива, м.”Местев кладенец” 
Имот №037024-2,000 дка, V  категория- нива, м.”Юрта” 
Имот №040029-25,000 дка, V  категория- нива, м.”Коджа меше” 
Имот №041019-4,378 дка, V  категория- нива, м.”Коджа меше” 
Имот №045007-15,985 дка, V  категория- нива, м.”Кладенците” 
Имот №045008-5,620 дка, V  категория- нива, м.”Кладенците” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

235.
Имот №045020-2,804 дка, V  категория- нива, м.”Попов герен” 
Имот №045045-9,949 дка, V  категория- нива, м.”Попов герен” 
имот №045048-1,761 дка, V  категория- нива, м.”Мочура” 
имот №046008-3,100 дка, V  категория- нива, м.”Смиленото гробе” 
имот №047007-3,000 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
имот №047008-6,193 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
имот №047011-8,937 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
имот №047013-9,613 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
имот №047018-12,000 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
имот №047023-4,368 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
имот №047032-3,378 дка, V  категория- нива, м.”Лозята” 
имот №048002-3,621 дка, V  категория- нива, м.”Мочура” 
 
Землище с. Драчево: 
Имот №033067- 6,004 дка, VІІ категория- нива, м.”Алексов кладенец” 
Имот №029008-2,540 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  
Имот №029013-1,513 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”, 
Имот №029016-1,035 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029017-1,472 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  
Имот №029018-2,076 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  
Имот №029020-3,150 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029021-1,314 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029022-0,830 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029023-1,005 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029024-1,796 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029025-1,639 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029027-1,572 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029028-1,341 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”,  
Имот №029029-4,318 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията” ,  
Имот №029030-2,053 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията” ,  
Имот №029031-1,499 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията” ,  
Имот №029032-1,006 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията” ,  
Имот №029033-1,412 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029035-1,718 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029036-2,387 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029037-1,690 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот№029038-1,346 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029040-5,004 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029041-1,891 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029043-4,878 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029049-2,988 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029064-4,506 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029068-3,999 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №029078-2,022 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

236.
Имот №030003-5,104 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №030606-2,984 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията 
Имот №031077-9,123 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №031078-0,944 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията”  
Имот №031083-9,968 дка, нива, ІХ категория, м.”Капаклията” 
Имот №016057-2,010 дка, ІІІ категория- нива, м.”Мегдан тарла”  
Имот №016068-6,957 дка, ІІІ категория- нива, м.”Мегдан тарла”  
Имот №018064-2,378 дка, ІІІ категория- нива, м.”Косова трънка”  
Имот №018084-3,780 дка, ІІІ категория- нива, м.”Косова трънка”  
Имот №018186-1,532 дка, ІІІ категория- нива, м.”Косова трънка”  
Имот №018188-1,582 дка, ІІІ категория- нива, м.”Косова трънка”  
Имот №017013-12,816 дка, ІХ категория- нива, м.”Черния кютук”  
Имот№026019-6,001 дка, ІХ категория.- нива, м.”Кале баир 
Имот№003009-4,002 дка, ІV категория- нива, м.”Данданови къшли”,  
Имот №019016-7,999дка, ІV категория- нива, м.”Големия кладенец”,  
Имот №019068-4,000 дка, ІV категория- нива, м.”Големия кладенец”,  
Имот №020034-5,598 дка, ІV категория- нива, м.”Катранджийка”,  
Имот №032038-4,012 дка, VІІ кат.- нива, м.”Липата” 
Имот №019100-3,001 дка, ІХ кат.- нива, м.”Големия кладенец”,  
Имот №019107-5,000 дка, ІХ кат.- нива, м.”Големия кладенец”,  
Имот №038026-3,996 дка, ІХ кат.- нива, м.”Кавак дере” 
Имот №022066-9,003 дка, VІ кат.- нива, м.”Шумата”,  
Имот №021059-1,351 дка, VІ кат.-нива, м.”Сап дере”,  
Имот №022023-3,763 дка, VІ кат.-нива, м.”Шумата”,  
Имот №022036-10,999 дка, VІ кат.-нива, м.”Шумата”,  
Имот №021054-3,012 дка, VІ кат.-нива, м.”Сап дере”,  
Имот №022062-2,006 дка, ІХ кат.-нива, м.”Шумата” 
Имот №033067-6,004 дка, VІІ кат.-нива, м.”Алексов кладенец”,  
Имот №039001-2,770 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Дългата поляна”,  
Имот №039507-1,640 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Дългата поляна”,  
Имот №039617-10,596дка, ІІІ кат.-изоставена нива, м.”Дългата поляна”,  
Имот №012011-5,505 дка, ІІІ категория- нива, м.”Каракетучка река”,  
Имот №012029-3,032 дка, ІІІ категория- нива, м.”Каракетучка река”,  
Имот №026019-6,001 дка, ІХ категория- нива, м.”Кале баир”,  
Имот №003009-4,002 дка, ІV категория- нива, м.”Данданови къшли”,  
 
Землище с. Драка:  
Имот №015020-4,999 дка, VІІ категория- нива, м.”Александровски път”,  
Имот №028010-6,102 дка, ІХ категория- нива, м.”Големите паища”,  
Имот №015022-7,000 дка, VІІкатегория- нива, м.”Александровски път”,  
Имот №015021-6,002 дка, VІІ категория- нива, м.”Александровски път”,  
Имот №014008-3,995 дка, VІІ категория- нива, м.”Александровски път”,  
Имот №018005-6,999 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Дядо Ст. кладенче”,  
Имот №033040-3,901 дка, ІХкатегория- нива, м.”Тодинова чешма”,  



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

237.
Имот №013031-5,301 дка, VІІ категория- нива, м.”Бежански парцели”,  
Имот №014022-7,001 дка, VІІкатегория- изоставена нива, м.”Александровски път”,  

Имот №028017-8,001 дка, VІІ категория- нива, м.”Големите паища”,  
Имот №003016- 6,997 дка, ІХ категория- нива, м.”Тузлата”,  
Имот №13027- 6,002 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Бежанските парцели”,  

Имот №003030- 6,539 дка, ІХ категория- нива, м.”Тузлата”,  
Имот №003031- 2,344 дка, ІХ категория- нива, м.”Тузлата”,  
Имот №003032- 8,727 дка, ІХ категория- нива, м.”Тузлата”,  
Имот №003033- 11,003 дка, ІХ категория- нива, м.”Тузлата,  
Имот №013040- 0,498 дка, VІІкатегория- нива, м.”Бежански парцели”,  
Имот №013041- 3,514 дка, VІІкатегория- нива, м.”Александровски път”,  
Имот №014003- 5,316 дка, VІІкатегория- нива, м.”Александровски път”,  
Имот №018042- 4,000 дка, ІХ категория- нива, м.”Минна поляна”,  
Имот №019005- 5,291 дка, ІХ категория- нива, м.”Оксаново кладенче”,  
Имот №019015-4,000 дка, ІХ категория- нива, м.”Оксаново кладенче”,  
Имот №019028-1,291 дка, ІХ категория- нива, м.”Оксаново кладенче”,  
Имот №019029-8,089 дка, ІХ категория- нива, м.”Оксаново кладенче”,  
Имот №026058- 8,003 дка, ІХ категория- нива, м.”Тасмата”,  
Имот №028004- 3,070 дка, ІХ категория- нива, м.”Големите паища”,  
Имот №029007- 2,291 дка, ІХ категория- нива, м.”Вехти лозя”, 
Имот №029029- 2,999 дка, ІХ категория- нива, м.”Големите паища”,  
Имот №029031- 8,802 дка, ІХ категория- нива, м.”Големите паища”,  
Имот №029043- 2,082 дка, ІХ категория- нива, м.”Кабите”, 
Имот №030058- 0,847 дка, ІХ категория- нива, м.”Минна поляна”, 
Имот №030066- 0,998 дка, ІХ категория- нива, м.”Минна поляна”, 
Имот №030081- 2,611 дка, ІІІ категория- нива, м.”Вехти лозя”,  
Имот №031007- 1,055 дка, ІХ категория- нива, м.”Кабите”,  
Имот №032001- 2,399 дка, ІХ категория- нива, м.”Минна поляна”,  
Имот №032012- 2,596 дка, ІХ категория- нива, м.”Минна поляна”,  
Имот №036007-7,559 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Орта борун” ,  
Имот №040015- 3,390 дка, ІХ категория- нива, м.”Пулева могила” ,  
Имот №040031- 5,599 дка, ІХ категория- нива, м.”Пулева могила” ,  
Имот №040041- 2,470 дка, ІХ категория- нива, м.”Пулева могила” ,  
Имот №040058- 4,599 дка, ІХ категория- нива, м.”Пулева могила” ,  
 
Землище с. Дебелт: 
Имот №009030-27,115  дка, V кат.- изост.нива, м.”Арпа дере” 
Имот №000307 – 279,932 дка, ІХ категория–изоставена нива, м.”Белия камън”, 
Имот №042023-2,961 дка, VІІ-нива, м.”Христакова каба” 
Имот №022869-3,594 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”Трите могили” 
Имот №011002-4,101 дка, ІV категория.- нива, м.”Отуля” 
Имот №028056-41,332 дка, ІV категория- нива, м.”Кривия вир” 
Имот №053121-9,905 дка, ІV категория- нива, м.”Герена” 
Имот №005034-8,240 дка, V категория- нива, м.”Караманов дол”,  
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238.
Имот №003032-7,443 дка, ІV категория- нива, м.”Еркесията”,  
Имот №003033-6,470дка, ІVкатегория- нива, м.”Еркесията”,  
Имот №013018-4,003 дка, ІХ категория- нива, м.”Бенек баир”,  
Имот №013049-4,004 дка, ІХ категория- нива, м.”Бенек  баир”,  
Имот №014006-15,863дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Бенек баир”,  
Имот №062014- 6,876 дка, ІХ категория- нива, м.”Циганска чешма”,  
Имот №062020-6,004 дка, ІХ категория- нива, м.”Циганска чешма”,  
Имот №062042-6,265 дка, ІХ категория- нива, м.” Циганска чешма”,  
Имот №062034-4,095 дка, ІХ категория- нива, м.” Циганска чешма”,  
Имот №063030-22,988 дка, ІV категория- нива, м.”Киряков кладенец” 
 
Землище с. Загорци: 
Имот №053023-9,500 дка, ІІІ категория- нива, м.”Зеленков блок”,  
Имот №143008-7,997 дка, ІХ категория- нива, м.”Долни лъки” ,  
Имот №117001-57,819 дка, VІІкатегория- изоставена нива, м.”Каба зурна” 
Имот №126001-8,657 дка, ІІІ категория- изоставена нива, м.”Каба зурна” 
Имот №130001-14,460 дка, ІІІ категория- изоставена нива, м.”Каба зурна” 
Имот №132002-7,965 дка, Х категория- изоставена нива, м.”Каба зурна” 
Имот №133008-13,057 дка, Х категория- изоставена нива, м.”Каба зурна” 
Имот №134011-10,376 дка, Х категория- изоставена нива, м.”Каба зурна” 
Имот №134013-11,595 дка, Х категория- изоставена нива, м.”Каба зурна” 
Имот №174006-7,809 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пенерджика” 
Имот №173005-25,283 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пенерджика” 
Имот №000294-4,251 дка, Х категория- изоставена нива,  
 
Землище с. Кирово: 
Имот №000008-11,090 дка, VIII  категория- използв. ливада, м.”Текенджанските лозя” 

Имот №000025-25,652 дка, VIII  категория- нива, м.” Текенджанските лозя” 
Имот №000058-16,854 дка, VIII  категория- нива, м.” Джостров цер” 
Имот №000060-0,352 дка, IV  категория- използв. ливада, м.”Джостров цер” 
Имот №000066-12,124 дка, V  категория- използв. ливада, м.”Старите лозя” 
Имот №000068-2,955 дка, VIII  категория- използв. ливада, м.”Чучура” 
Имот №000078-15,766 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Горните лозя” 
Имот №000097-3,561 дка, V  категория- използв. ливада, м.”Вонтлиев кладенец” 
Имот №000102-5,104 дка, V  категория- използв. ливада, м.”Старите лозя” 
Имот №000103-3,175 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №000104-9,672 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №000105-2,124 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №000107-3,745 дка, VIII  категория- нива, м.” Старите лозя” 
Имот №000135-7,962 дка, VIII  категория- използв. ливада, м.”Вонтлиев кладенец” 
Имот №000151-20,504 дка, V  категория- нива, м.”Чанакчийца” 
Имот №000161-1,177 дка, VIII  категория- използв. ливада, м.”Текенджанските лозя” 

Имот №000177-65,662 дка, V  категория- използв. ливада, м.”Край село” 
Имот №000180-18,441 дка, V  категория- използв. ливада, м.”Край село” 
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Имот №000186-3,005 дка, VIII  категория- използв. ливада, м.” Старите лозя” 
Имот №000194-4,468 дка, VIII  категория- нива, м.” Горните лозя” 
Имот №000216-33,704 дка, V  категория- използв. ливада, м.”Горните лозя” 
Имот №000255-2,295 дка, IX  категория- нива, м.”Манольов орман” 
Имот №000263-1,095 дка, VIII  категория- нива, м.” Манольов орман” 
Имот №000309-2,699 дка, VIII  категория- нива, м.” Край село” 
Имот №000319-5,158 дка, V  категория- нива, м.” Край село” 
Имот №000353-6,499 дка, VIII  категория- нива, м.” Край село” 
Имот №000417-2,029 дка, IX  категория- нива, м.”Чанакчийца” 
Имот №000459-3,676 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №000525-3,219 дка, VIII  категория- ливада, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №000571-12,801 дка, VIII  категория- нива, м.”Талашман тарла” 
Имот №000590-33,635 дка, IX  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 №000705-5,346 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №000708-10,427 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №000746-0,693 дка, VIII  категория- нива, м.”Али паша” 
Имот №000756-1,765 дка, VIII  категория- нива, м.”Али паша” 
Имот №000777-13,561 дка, VII  категория- използв. ливада, м.”Али паша” 
Имот №002103-0,902 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Шарапьол” 
Имот №014017-0,541 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя” 

Имот №014108-2,729 дка, VIII  категория- използв. ливада, м.” Текенджанските лозя” 

Имот №014111-0,300 дка, VIII  категория- използв. ливада, м.” Текенджанските лозя” 

Имот №019005-1,914 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019006-1,342 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №022002-13,726 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя” 

Имот №023011-1,469 дка, VIII  категория- нива, м.” Край село” 
Имот №023501-4,030 дка, VIII  категория- нива, м.” Край село” 
Имот №024207-0,411 дка, V  категория- изоставена нива, м.” Край село” 
Имот №030031-10,151 дка, VIII  категория- нива, м.” Църквището” 
Имот №030102-0,198 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.” Църквището” 
Имот №031011-10,662 дка, V  категория- нива, м.” Старите лозя” 
Имот №036026-0,647 дка, VIII  категория- нива, м.” Край село” 
Имот №045006-2,449 дка, VIII  категория- нива, м.” Юмручкия камък” 
Имот №045011-19,797 дка, VIII  категория- нива, м.” Юмручкия камък” 
Имот №047001-1,796 дка, IX  категория- изоставена нива, м.”Дойнова лъка” 
Имот №072056-4,997 дка, V  категория- нива, м.” Каратепе” 
Имот №081010-15,398 дка, VIII  категория- използв. ливада, м.”Манольов орман” 
Имот №086008-6,000 дка, VIII  категория- нива, м.”Кавака” 
Имот №086011-3,650 дка, VIII  категория- използв. ливада, м.”Кавака” 
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Имот №092009-4,940 дка, IX  категория- използв. ливада, м.”Гаргов кладенец” 
Имот №108022-0,322 дка, VIII  категория- нива, м.” Осман баир” 
Имот №109012-1,182 дка, VIII  категория- нива, м.” Осман баир” 
Имот №122014-12,260 дка, V  категория- нива, м.” Край село” 
Имот №123005-0,182 дка, V  категория- изоставена нива, м.” Край село” 
Имот №123020-1,680 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123021-1,641 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123033-2,419 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123213-0,197 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №124010-1,553 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №125199-3,362 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №129054-4,839 дка, VI  категория- нива, м.”Тасмата” 
Имот №132008-5,611 дка, IV  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №139009-26,789 дка, VIII  категория- нива, м.”Чанакчийца” 
Имот №036046-4,902 дка, VIII  категория- нива, м.”Грездьов баир” 
Имот №000321-6,238 дка, V  категория- др. изост. ливада, м.”Край село” 
Имот №000322-1,315 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №001009-20,212 дка, VII  категория- нива, м.”Шабан баир” 
Имот №001187-75,765 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”Шабан баир” 
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 №014022-0,611 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя” 

Имот №014027-3,350 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №014028-0,396 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №014030-0,466 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №014031-0,211 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №014032-0,298 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №014034-0,585 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №014038-1,515 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №014049-1,898 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №014056-1,509 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя” 

Имот №014058-0,849 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №014191-1,072 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя” 

Имот №019001-1,099 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019002-1,805 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019003-1,274 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019004-2,013 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019008-1,579 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019009-1,707 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019010-1,802 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019011-1,637 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019012-1,614 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
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Имот №019013-1,606 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019014-2,215 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019015-1,947 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019016-1,696 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019017-1,825 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019018-1,532 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019019-1,668 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019020-1,727 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019021-1,998 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019022-1,823 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019023-2,182 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019026-1,416 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019028-1,702 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019029-1,396 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019031-1,566 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019032-1,450 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019033-1,559 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019034-1,518 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019035-1,710 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019036-1,602 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019037-2,004 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019038-2,004 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019040-2,046 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019041-2,058 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019042-1,997 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019043-3,612 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019045-0,609 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019046-2,013 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019047-2,069 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019048-2,683 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019049-0,685 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019051-1,463 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019052-2,006 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019053-1,881 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019054-2,910 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019055-2,902 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019056-0,591 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019100-1,912 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019101-2,904 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019102-1,991 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019103-1,470 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019106-2,565 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019107-2,218 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019108-1,459 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

242.
Имот №019109-1,462 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019110-2,009 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019111-2,022 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019113-1,313 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019114-5,395 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №019150-0,303 дка, VII  категория- нива, м.”В село” 
Имот №023678-1,249 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №024009-0,047 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №024022-0,070 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №024023-0,946 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №024024-3,791 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №024025-1,838 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №024029-3,032 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №024030-2,428 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №024046-1,743 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №024048-1,600 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №024049-5,062 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №024051-1,162 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №024053-2,326 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №024227-0,900 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №024229-1,050 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №024230-1,096 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №122001-2,538 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №122003-1,425 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №122005-2,147 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №122006-2,227 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123002-2,781 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123004-2,091 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123007-1,125 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123009-1,770 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123010-1,613 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123012-2,126 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123013-2,368 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123014-2,634 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123015-2,723 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123211-0,451 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №123212-0,236 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №124001-1,451 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №124003-1,483 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №124004-1,954 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №124005-0,796 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №125193-0,228 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №125196-0,908 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №125200-2,682 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

243.
Имот №125202-1,987 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №125205-1,809 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №125206-1,224 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №126086-1,392 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №126087-1,383 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №126088-0,469 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №126098-0,786 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №126196-6,867 дка, V  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №127004-5,003 дка, V  категория- използв. ливада, м.”Край село” 
Имот №128012-6,011 дка, V  категория- използв. ливада, м.”Край село” 
Имот №129048-0,489 дка, VI  категория- нива, м.”Тасмата” 
Имот №129053-0,715 дка, VI  категория- нива, м.”Тасмата” 
Имот №132003-2,492 дка, IV  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №132005-1,223 дка, IV  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №024200-0,457 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №027002-4,993 дка, V  категория- нива, м.”Вонтлиев кладенец” 
Имот №027014-7,824 дка, V  категория- нива, м.”Вонтлиев кладенец” 
Имот №030039-27,496 дка, V  категория- нива, м.”Църквището” 
Имот №033005-3,800 дка, IV  категория- нива, м.”Меймишова кория” 
Имот №0370407-3,399 дка, VIII  категория- нива, м.”Грездьов баир” 
Имот №040005-2,893 дка, VIII  категория- използв. ливада, м.”Край село” 
Имот №043016-5,195 дка, IV  категория- нива, м.”Джостров цер” 
Имот №043021-20,276 дка, IV  категория- нива, м.”Джостров цер” 
Имот №072019-8,898 дка, V  категория- нива, м.”Каратепе” 
Имот №076011-5,898 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №083023-13,069 дка, IX  категория- нива, м.”Манольов орман” 
Имот №085007-6,878 дка, VIII  категория- нива, м.”Кавака” 
Имот №092018-6,000 дка, IX  категория- нива, м.”Гаргов кладенец” 
Имот №093009-7,602 дка, VIII  категория- нива, м.”Текенджанските лозя” 
Имот №107011-43,919 дка, VIII  категория- нива, м.”Осман баир” 
Имот №123036-1,009 дка, VIII  категория- нива, м.”Край село” 
Имот №128013-9,433 дка, V  категория- използв. ливада, м.”Край село” 
 
Землище с. Кубадин: 
Имот №000273-3,199 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №000275-1,163 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №000276-5,318 дка, VII  категория- изоставена нива, м.”При село” 
Имот №000285-1,258 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №000286-2,578 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №000287-0,734 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №000288-1,703 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №000299-1,854 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №000309-0,678 дка, IX  категория- нива, м.”При село” 
Имот №000312-0,900 дка, IX  категория- нива, м.”При село” 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

244.
Имот №000313-1,127 дка, IX  категория- нива, м.”При село” 
Имот №000314-1,141 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №000319-0,208 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №001002-3,672 дка, IX  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №001004-3,408 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №005001-3,833 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №006005-2,162 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №006013-3,319 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №006017-2,773 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №006029-2,777 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №006030-1,238 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №006031-2,944 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №006032-2,912 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №006035-1,845 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №006038-3,101 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 
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 №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” 
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245.
Имот №011016-1,364 дка, IX  категория- нива, м.”При село” 
Имот №011018-0,651 дка, IX  категория- нива, м.”При село” 
Имот №013006-2,655 дка, VII  категория- нива, м.”Бачова кория” 
Имот №013007-1,874 дка, VII  категория- нива, м.”Бачова кория” 
Имот №013013-2,901 дка, VII  категория- нива, м.”Бачова кория” 
Имот №016004-4,355 дка, IX  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №016008-5,558 дка, IX  категория- нива, м.”Долапа” 
Имот №020011-5,176 дка, IX  категория- нива, м.”Голямата река” 
Имот №022001-3,456 дка, IX  категория- нива, м.”При село” 
Имот №030023-1,793 дка, VII  категория- нива, м.”Селска река” 
Имот №300001-1,201 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №300002-1,637 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №300003-1,059 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №300004-0,884 дка, VII  категория- нива, м.”При село” 
Имот №045002 –22,890 дка, ІV категория– нива, м.”Капаклийца” 
Имот №029029 –22,482 дка, VІІ категория-  нива, м.”Долен Чанаджик” 
Имот №044001 –38,802 дка, ІХ категория- нива, м.”Чешме баир” 
Имот №000022 –3,114 дка, VІІ категория- нива, м.”При село” 
Имот №000300 –5,667 дка, VІІ категория- нива, м.При село” 
Имот №007015 –3,375 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №009027 –7,095 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №010037 –9,723 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №011006 –6,096 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №011009– 12,005 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №011021 –26,775 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №012002 –7,129 дка, VІІ 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 №016007 –14,040 дка, ІХ 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 №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 №026036 –7,151 дка, VІІ категория-  нива, м.”Стражата” 
Имот №029005 –11,377 дка, VІІ категория-  нива, м.”Жеков дол” 
Имот №029023 –3,997 дка, VІІ категория-  нива, м.”Яки бент” 
Имот №029024 –11,366 дка, VІІ категория-  нива, м.”Яки бент” 
Имот №029035 –7,090 дка, VІІ категория-изоставена  нива, м.”Яки бент” 
Имот №029043 –13,423 дка, VІІ категория-  нива, м.”Яки бент” 
Имот №031002 –6,637 дка, VІІ категория-  нива, м.”Юрта” 
Имот №033025 –4,104 дка, VІІ категория-  нива, м.”Тетри баир” 
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246.
Имот №041023 –5,507 дка, VІІ категория-  нива, м.”Калчов дол” 
Имот №045008 –4,856 дка, ІХ категория-  нива, м.”Корията” 
Имот №000006 –2,536 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000007 –0,406 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000016 –5,531 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000017 –9,940 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000018 –4,090 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000020 –1,161 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000026 –4,514 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000027 –2,328 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000028 –7,564 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 №000095 –0,457 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000097 –7,596 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000098 –2,819 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000099 –2,426 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000178 –4,741 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000182 –1,390 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000184 –4,582 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000185 –4,839 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000240 –1,511 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
Имот №000272 –1,184 дка, VІІ категория-  нива, м.”При село” 
 
Землище с. Maлина: 
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  категория- нива, м.”Около село” 
Имот №002013-2,629 дка, VII  категория- нива, м.”Около село” 
Имот №006085-1,817 дка, VII  категория- нива, м.”Около село” 
Имот №006086-17,995 дка, VII  категория- нива, м.”Витанова могила” 
Имот №009019-11,529 дка, IX  категория- нива, м.”Кайл дере” 
Имот №011015-15,236 дка, IX  категория- нива, м.”Кайл дере” 
Имот №013005-3,669 дка, III  категория- нива, м.”Кайл дере” 
Имот №007018-0,674 дка, III  категория- нива, м.”Нови лозя” 
Имот №002003-41,979 дка, VII  категория- нива, м.”Около село” 
 
Землище с. Орлинци: 
Имот №011073- 4,825 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село” ,  
 
Землище с. Проход: 
Имот №020163-10,019 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Кереча”  
Имот №014027-9,031 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Севри колиба” 
Имот №015042-8,132 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Севри колиба”  
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Имот №019017-2,213 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Кереча”  
Имот №020004-1,805 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Кереча”  
Имот №020182-35,139 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Кереча”  
Имот №014024 –51,741 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”Севри колиба”,  
Имот №024015 –11,750 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Байряка”,  
 
Землище с. Пънчево; 
Имот №000047-3,539 дка, VI  категория- ливада, м.”До село” 
Имот №000054-1,084 дка, VI  категория- ливада, м.”До село” 
Имот №000115-1,546 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 
Имот №000124-0,830 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 
Имот №000125-0,929 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 
Имот №000131-2,527 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 
Имот №000134-0,713 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 
Имот №000139-1,043 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 
Имот №000146-7,399 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 
Имот №000147-0,921 дка, VI  категория- нива, м.”До село” 
Имот №000276-2,215 дка, X  категория- нива, м.”До село” 
Имот №020009-1,247 дка, X  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №020012-1,446 дка, X  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №020012-1,446 дка, X  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №020021-1,422 дка, X  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №020023-1,875 дка, X  категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №020088-1,753 дка, VII  категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №020099-0,631 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №020144-1,347 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №020167-1,494 дка, X категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №020171-1,761 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №020202-8,000 дка, X категория- изоставена нива, м.”Лозята” 
Имот №020206-1,879 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №020208-1,625 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №020209-2,746 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №020210-0,973 дка, X категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №070027–4,790 дка, VІ категория- ливада в м.”Корубчето” ,  
Имот №000579–2,498 дка, VІІ категория- ливада, м.”До село” ,  
Имот №040012–2,820 дка, VІІ категория- ливада, м.”Калдарма” ,  
Имот №040022–2,738 дка, VІІ категория- ливада, м.”Калдарма” ,  
Имот №000563–3,478 дка, Х категория- ливада, м.”До село” ,  
Имот №000567–3,114 дка, Х категория- ливада м.”Турски гробища” ,  
Имот №000603–1,328 дка,  V категория- нива м.”Ендека” ,  
Имот №070014–2,385 дка, VІ категория- нива, м.Корубчето” ,  
Имот №215015–5,400 дка, VІ категория- изоставена нива в м.”Белия дол” ,  
Имот №000262–4,379 дка, VІІ категория- изоставена нива м.”Биюг гюбре” ,  
Имот №280009–1,910 дка, VІІ категория- нива в м.”Дерменолу” ,  
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Имот №290021–4,487 дка, Х категория- нива м.”Елезе” ,  
Имот №300001–6,175 дка, Х категория- нива м.”Богданова кашла” ,  
Имот №300008–6,015 дка, Х категория- нива м.”Богданова кашла” ,  
Имот №000556–3,064 дка, Х категория- изоставена нива м.”До лозята” 
 
Землище с. Росеново: 
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 №000218-2,705 дка, IV  категория- полска култура,  
Имот №000286-1,267 дка, VI  категория- полска култура, м.”Герена” 
Имот №000392-9,391 дка, VI категория- изоставена нива, м.”Колев баир” 
Имот №002017-2,309 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Трънката” 
Имот №002018-3,374 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Трънката” 
Имот №006014-2,763 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Болоджа” 
Имот №006016-8,226 дка, IX категория- полска култура, м.”Болоджа” 
Имот №009031-6,157 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Асанка” 
Имот №009032-6,222 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Асанка” 
Имот №009040-1,527 дка, IV  категория- изоставена нива, м.”Асанка” 
Имот №011019-4,332 дка, V  категория- полска култура, м.”Асанка” 
Имот №011020-1,517 дка, V  категория- полска култура, м.”Асанка” 
Имот №017019-13,714 дка, IV  категория- полска култура, м.”Средецки път” 
Имот №017206-3,072 дка, IV  категория- полска култура, м.”Средецки път” 
Имот №017208-1,287 дка, IV  категория- полска култура, м.”Средецки път” 
Имот №018019-3,115 дка, IV  категория- полска култура, м.”Средецки път” 
Имот №000052–10,735 дка, V категория– нива, м.”Асанка”, 
Имот №000078–23,980 дка, ІV категория- изост.нива, м.”Щрабанка”, 
Имот №000137–32,248 дка, ІV категория- изост.нива, м.”Асанка”, 
Имот №000396–17,383 дка, VІ категория- изост.нива, м.”Колев баир”, 
Имот №001001–59,832 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Болоджа”, 
Имот №001002–23,297 дка, ІХ категория- нива, м.”Болоджа”, 
Имот №002010–10,682 дка, VІІ категория- изост.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 №004019–17,190 дка, VІІ категория– изост.нива, м.”Кабата”, 
Имот №004020–7,168 дка, VІІ категория– изост.нива, м.”Кабата”, 
Имот №012005–7,770 дка, ІV категория– нива, м.”Щрабанка”, 
Имот №012015–67,216 дка, ІV категория- нива, м.”Щрабанка”, 
Имот №012074–46,068 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Щрабанка”, 
Имот №012136–3,574 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Щрабанка”, 
Имот №012172–50,549 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Щрабанка”, 
Имот №023034–17,010 дка, VІ категория– изост.нива, м.”Герена”, 
Имот №023037–7,1710 дка, VІ категория– изост.нива, м.”Герена”, 
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Имот №023039–7,782 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Герена”, 
Имот №023281–11,861 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Герена”, 
Имот №024282–11,679 дка, VІ категория– изост.нива, м.”Герена”, 
Имот №029007–11,294 дка, VІ категория– изост.нива, м.”Колев баир”, 
Имот №030017–12,455 дка, ІХ категория– изост.нива, м.”Говедарника”, 
Имот №030019–8,114 дка, ІХ категория– изост.нива, м.”Говедарника”, 
Имот №030020–7,001 дка, ІХ категория– изост.нива, м.”Говедарника”, 
Имот №030021–1,032 дка, V категория– изост.нива, м.”Говедарника”, 
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”, 
Имот №064020-9,652 дка, ІІІ категория- нива, м.”Старите лозя” ,  
Имот №061002-1,967 дка, VІІ категория- нива, м.”Драковски път” ,  
Имот №061003-4,196 дка, VІ категория- нива, м.”Драковски път” ,  
Имот №061012-6,550 дка, VІІ категория- нива, м.”Драковски път” ,  
 
Землище гр. Средец: 
Имот №000909-4,060 дка, ІІІ категория– изоставена нива, м.”Гуненски дол” 
Имот №000208-10,575 дка, ІІІ категория–  нива, м.”Долапски баир”,  
Имот №000095-52,376 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Съсен баир” 
Имот №000094-10,599 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Четисанец”  
Имот №000600-40,736 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Таушан тепе”  
Имот №028095-19,505 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Старите лозя”  
Имот №035169-4,270 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пенджевишка” 
Имот №023092-3,399 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Амелев дренак” 
Имот №000653-11,249 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Черквището” 
Имот №001005-12,923 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.Болуджа” 
Имот №000009- 2,741 дка, ІІІ категория– нива, м.”Циганско кладенче” 
Имот №000124-13,996 дка, ІІІ категория– нива, м.”Дамчетата” 
Имот №000199-7,135 дка, ІІІ категория– нива, м.”Дамчетата” 
Имот №014085-14,632 дка, VІ категория– изоставена нива, м.”Каиш баир” 
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 №019087 – 4,202 дка, VІІ категория– изоставена нива, м.”Лисичи баир” 
Имот №019090 – 8,206 дка, VІІ категория–нива, м.”Лисичи баир” 
Имот №031190 – 3,745 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Циганско кладенче” 

Имот №022005 – 10,100 дка, VІІ категория– нива, м.”Болуджа” ,  
№001055 – 17,063 дка, VІІ категория– нива, м.”Болуджа” ,  
№000311 – 43,065 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Таушан тепе”  
№001062 – 33,821 дка, ІХ категория–нива,  м.”Амелев дренак”  
№023068 – 13,006 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
№022153 – 4,400 дка, ІХ категория– нива, м.”Болуджа”  
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№022157 – 4,732 дка, ІХ категория– нива, м.”Болуджа”  
№023058 – 6,000 дка, ІХ категория–  нива, м.”Амелев дренак”  
№023067 – 7,000 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
№000127 – 11,669 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Дервишки път” 
№000140 – 2,648 дка, ІІІ категория, нива, м.”Долапски баир” 
№000187 – 8,059 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Дамчетата” 
№000200 – 14,055 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Под село” 
№000297 – 3,445 дка, ІV категория, изост.нива, м.”Старото пладнище” 
№000313 – 15,978 дка, ІХ категория, изост.нива, м.”Апостолова воденица” 
№000362 – 3,993 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Долапски баир” 
№000371 – 8,069 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река” 
№000374 – 4,037 дка, ІV категория, изост.нива, м.”Малката река” 
№000378 – 3,791 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река” 
№000379 – 1,632 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река” 
№000426 – 2,385 дка, ІV категория, изост.нива, м.”Малката река” 
№000429 – 1,845 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река” 
№000462 – 3,012 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река” 
№000468 – 40,511 дка, ІV категория, ероз.нива, м.”Калдаръма” 
№000472 – 30,703 дка, ІV категория, ероз.нива, м.”Ушите” 
№000483 – 39,237 дка, ІV категория, изост.нива, м.”Калдаръма” 
№000581 – 11,732 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Градишка река” 
№000587 – 3,221 дка, ІІІ категория, нива, м.”Градишка река” 
№000588 – 4,728 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Градишка река” 
№000721 – 14,500 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир” 
№000732 – 4,989 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир” 
№000734 – 2,582 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир” 
№000736 – 2,259 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир” 
№000738 – 8,557 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир” 
№000770 – 12,500263 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир” 
№000786 – 5,181 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир” 
№000811 – 3,063 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир” 
№000814 – 3,372 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир” 
№000825 – 2,535 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир” 
№000831 – 4,855 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Миловска река” 
№000842 – 2,199 дка, ІХ категория, изост.нива, м.”Миловска река” 
№000848 – 3,934 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Белия камък” 
№000860 – 3,349 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Белия камък” 
№000867 – 2,024 дка, V категория, изост.нива, м.”Белия камък” 
№000914 – 6,631 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
№000915 – 3,150 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
№000916 – 6,898 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
№000936 – 2,785 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
№000954 – 1,507 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
№001058 – 3,210 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
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№001060 – 1,939 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
№001073 – 1,091 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир” 
№001085 – 2,763 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река” 
№001106 – 3,283 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Аврамов мост” 
№001107 – 2,142 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Аврамов мост” 
№001109 – 24,327 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Аврамов мост” 
№013001- 2,305 дка, ІІІ категория-нива, м.”Беева воденица”   
№018036 – 8,531 дка, VІІ категория, нива, м.”Миловска река” 
№018047 – 2,402 дка, ІХ категория, нива, м.”Миловска река” 
№018048 – 1,472 дка, ІХ категория, нива, м.”Миловска река” 
№023009 – 9,415 дка, ІХ категория, нива, м.”Драгоева кашла” 
№023012 – 5,898 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
№024042- 3,493 дка, ІХ категория- нива, м.”Черквището” 
№024047- 2,547 дка, VІІ категория- нива, м.”Черквището” 
№029092 – 11,958 дка, ІІІ категория, нива, м.”Под село” 
№030011 – 7,890 дка, ІІІ категория, нива, м.”Долапски баир” 
№030090 – 26,718 дка, ІІІ категория, нива, м.”Долапски баир” 
№019074 – 7,506 дка, VІІ категория, нива, м.”Лисичи баир” 
Имот №000804- 10,549 дка, V категория-нива, м.”Белия камък”,  
Имот №021075- 6,998 дка, V категория-нива, м.”Богданов баир”,  
Имот №021055- 4,682 дка, VІІ категория-нива, м.”Белия камък”,  
Имот №021074- 7,141 дка, V категория-нива, м.”Белия камък”,  
- Имот №011045- 3,000 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Аврамов мост” ,  
- Имот №012164- 3,100 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Боаза”,  
- Имот №012165- 3,101 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Боаза”,  
- Имот №012178- 4,000 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Дамчетата”,  
- Имот №027005- 4,099 дка, VІІ кат.-нива, м.”Големия завой”,  
- Имот №027006- 8,601дка, VІІ кат.-нива, м.”Големия завой” ,  
- Имот №027073- 6,000 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Кривата круша”,  
- Имот №027074- 5,999 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Кривата круша”,  
- Имот №012108- 3,000 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Боаза” ,  
- Имот №012107- 3,000 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Боаза” ,  
- Имот №041056- 3,800 дка, V кат.-нива, м.”Таушан тепе”,  
- Имот №041134- 6,996 дка, V кат.-нива, м.”Стежера”,  
- Имот №013037- 3,000 дка, ІХ кат.-нива, м.”Радулова воденица”,  
- Имот №012109-2,000 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Дамчетата”,  
- Имот №012131- 4,483 дка, ІХ кат.-нива, м.”Дамчетата”,  
- Имот №012198- 2,363 дка, ІV кат.-нива, м.”Дамчетата”,  
- Имот №025058- 7,000 дка, ІV кат.-нива, м.”Калдаръма”,  
- Имот №035059- 2,620 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Новата воденица”,  
- Имот №038129- 3,493 дка, ІV кат.-нива, м.”Домуз дере”,  
- Имот №041089- 2,355 дка, ІХ кат.-нива, м.”Таушан тепе”,  
- Имот №041103- 3,500 дка, V кат.-нива, м.”Таушан тепе”,  
- Имот №041166- 2,749 дка, VІІ кат.-нива, м.”Таушан тепе”,  
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- Имот №034009- 2,011 дка, VІІ кат.-нива, м.”Бити ниви”,  
- Имот №034045- 3,261 дка, VІІ кат.-нива, м.”Бити ниви”,  
- Имот №034083- 2,108 дка, ІV кат.-нива, м.”Бити ниви”,  
- Имот №034090- 5,476 дка, ІХ кат.-нива, м.”Бити ниви”,  
- Имот №026066- 5,880 дка, ІV кат.-нива, м.”Малката река” ,  
- Имот №026069- 5,874 дка, ІV кат.-нива, м.”Малката река”,  
- Имот №016106- 5,000 дка, ІV кат.-нива, м.”Попови каби”,  
- Имот №017006- 3,999 дка, ІV кат.-нива, м.”Ушите”,  
- Имот №026064- 5,999дка, ІІІ кат.-нива, м.”Малката река”,  
- Имот №017029- 2,961 дка, ІV кат.-нива, м.”Ушите”,  
- Имот №015038- 4,999 дка, ІV кат.-нива, м.”Маджарова кория”,  
- Имот №015078- 5,370 дка, ІV кат.-нива, м.”Маджарова кория”,  
- Имот №016029- 7,643 дка, ІV кат.-нива, м.”Попови каби”,  
- Имот №016055- 5,611 дка, ІV кат.-нива, м.”Попови каби”,  
- Имот №026079- 5,188 дка, ІV кат.-нива, м.”Черквището”,  
- Имот №038122- 3,001 дка, ІV кат.-нива, м.”Тюркменски трап”,  
- Имот №038133- 3,000 дка, ІV кат.-нива, м.”Тюркменски трап”,  
- Имот №027049- 2,830 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Долапски баир”,  
- Имот №038129- 3,493 дка, ІV кат.-нива, м.”Домуз дере”,  
- Имот №015069 – 4,430 дка, ІV кат.- нива, м.”Маджарова кория” 
- Имот №021073- 7,000 дка, V кат.-нива, м.”Богданов баир”,  
- Имот №024054- 4,500 дка, VІІ кат.-нива, м.”Богданов баир”,  
- Имот №024056- 6,800 дка, VІІ кат.-нива, м.”Черквището”,  
 
Землище с. Сливово: 
имот №001018 – 22,625 дка, ІХ категория–изоставена нива, м.”Долния юрт”  
имот №005002 – 30,798 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Джанова бахча”  
имот №007033 – 9,313 дка, ІХ категория– нива, м.”Керемидарника” 
имот №009011 – 4,400 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Юрта”  
имот №015004 – 13,222 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Дяковата 
кашла”  
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 №021032 – 2,551 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село” 
имот №021033 – 3,441 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село” 
имот №021034 – 1,010 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село” 
имот №021038 – 1,686 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” 
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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 №024081 – 17,686 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”До село” 
имот №024083 – 8,446 дка, VІІІ категория– нива, м.”Лозята” 
имот №029001 – 11,174 дка, ІХ категория–изоставена нива, м.”Старо Сливово” 
имот №033008 – 31,567 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Вълнов баир” 
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 №009001 – 1,245 дка, VІІІ категория-изоставена нива, м.”Поляната”,  
имот №009012 – 3,339 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Поляната”,  
имот №009040 – 0,450 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Поляната”,  
имот №011003 – 1,116 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”До село”,  
имот №011010 – 4,198 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”До село”,  
имот №011013 – 3,420 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”До село”,  
имот №013026 – 3,397 дка, VІІІ категория- нива, м.”Костадин гьол”,  
имот №016035 – 1,850 дка, V категория- нива, м.”Тоспа бунар”,  
имот №020029 – 25,330 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Терзиман кория”, 
 
Землище с. Суходол 
имот №060006-4,837 дка, III  категория-нива, м.”До село” 
имот №087012-0,337 дка, V категория-изоставена нива, м.”Джендема” 
имот №094007-2,273 дка, IV категория-използ. ливада, м.”Златеви дерета” 
имот №131003-8,133 дка, II категория-изостав.. ливада, м.”Селска река” 
имот №134004-4,767 дка, V категория-изоставена нива, м.”Джендема” 
имот №134005-2,340 дка, V категория-изоставена нива, м.”Джендема” 
имот №182005-10,629 дка, VI категория-нива, м.”Маркова могила” 
 
Землище с. Светлина 
имот №000186 – 8,302 дка, V кат.- ливада, м.”Язлъка”,  
имот №000296 – 2,980 дка, V кат.- нива, м.”Средока”,  
имот №000326 – 3,743 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №018005 – 0,464 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”,  
имот №019011 – 3,000 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”,  
имот №021019 – 3,267 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Могилата”,  
имот №024002 – 2,319 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Дремджите”,  
имот №025026 – 3,386 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  
имот №032005 – 2,193 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Събева кория”,  
имот №036001 – 1,999 дка, VІІ кат.- нива, м.”Попска пътека”,  
имот №037019 – 4,420 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Ченгине баир”,  
имот №041007 – 4,759 дка, ІV кат.- нива, м.”Язлъка”,  
имот №045002 – 3,998 дка, V кат.- нива, м.”Средока”,  
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имот №045019 – 2,702 дка, V кат.- нива, м.”Средока”,  
имот №057034 – 3,719 дка, ІХ кат.- нива, м.”Старата кория”,  
имот №066005 – 10,080 дка, ІХ кат.- нива, м.”Корията”,  
имот №067031 – 5,499 дка, ІХ кат.- ливада, м.”Долна кория”,  
имот №068002 – 3,002 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Горната воденица”,  
имот №080008 – 2,260 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Средната воденица”,  
имот №085001 – 3,982 дка, V кат.- нива, м.”Гюролду”,  
имот №094007 – 2,501 дка, V кат.- нива, м.”Айдере”,  
имот №097015 – 3,349 дка, V кат.- нива, м.”Айдере”,  
имот №097038 – 1,358 дка, V кат.- нива, м.”Айдере”,  
имот №102008 – 5,230 дка, V кат.- нива, м.”Жълтата локва”,  
имот №104007 – 2,265 дка, V кат.- нива, м.”Малката могила”,  
имот №111021 – 6,292 дка, V кат.- нива, м.”Черкезка река”,  
имот №124037 – 2,615 дка, VІІ кат.- нива, м.”Попов баир”,  
имот №128018 – 2,683 дка, ІV кат.- нива, м.”При село”,  
имот №132019 – 1,271 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №133009 – 1,498 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
имот №143014 – 0,598 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №148013 – 2,525 дка, ІV кат.- ливада, м.”Лозята”,  
имот №149006 – 6,891 дка, ІV кат.- ливада, м.”Лозята”,  
имот №150024 – 1,434 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №151016 – 2,088 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
имот №151017 – 1,187 дка, ІV кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
имот №151025 – 0,428 дка, ІV кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
имот №151040 – 2,122 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
имот №151053 – 3,380 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
имот №152063 – 1,111 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
имот №169008 – 3,102 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Големия юрт”,  
имот №152045 – 2,394 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
имот №020013 – 4,682 дка, ІV кат.- нива, м.”Стоянова чешма”,  
имот №033059 – 5,002 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Корубчета”,  
имот №025004 – 1,073 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  
имот №025008 – 3,422 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  
имот №026001 – 2,177 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  
имот №026004 – 5,755 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  
имот №128014 – 4,552 дка, ІV кат.- нива, м.”При село”,  
имот №128016 – 4,400 дка, ІV кат.- нива, м.”При село”,  
имот №128017 – 4,484 дка, ІV кат.- нива, м.”При село”,  
имот №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 №140006 – 1,032 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №140027 – 1,365 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №140036 – 1,034 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

255.
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 №145016 – 3,891 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №146008 – 1,313 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №150001 – 1,256 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №150005 – 0,525 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №150010 – 1,545 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №150012 – 1,350 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №150013 – 0,567 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №150014 – 1,810 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
имот №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”,  
имот №128008 – 2,489 дка, VІІ кат.- нива, м.”Попов баир”,  
имот №169019 – 3,000 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Ченгине баир”,  
имот №066036 – 3,076 дка, ІХ кат.- нива, м.”Корията”,  
имот №031058 – 3,148 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Конарката”,  
имот №044018 – 3,101 дка, V кат.- нива, м.”Средока”,  
имот №010040 – 3,999 дка, V кат.- нива, м.”Суходолски път”,  
имот №016032 – 2,520 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Конарката”,  
имот №036014 – 4,990 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Големия юрт”,  
имот №017028 – 6,001 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”,  
имот №078004 – 3,000 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Кавалджика”,  
имот №046015 – 3,002 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Калайската река”,  
имот №102019 – 4,775 дка, V кат.- нива, м.”Жълтата локва”,  
имот №171012 – 3,999 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Трапа”,  
имот №102010 – 5,003 дка, V кат.- нива, м.”Жълтата локва”,  
имот №153011 – 5,002 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
имот №014037 – 6,001 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Чещме дере”,  
имот №017021 – 6,000 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”,  
имот №065010 – 20,103 дка, ІХ кат.- нива, м.”Корията”,  
имот №000156 – 7,965 дка, V кат.- нива, м.”Горната воденица”,  
имот №000277 – 36,344 дка, V кат.- нива, м.”Кавалджика”,  
имот №000278 – 26,035 дка, V кат.- нива, м.”Кавалджика”,  
имот №000297 – 14,048 дка, VІІ кат.- нива, м.”Грудовски път”,  
имот №084018 – 5,943 дка, V кат.- нива, м.”Друма”,  
имот №117009 – 10,685 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Воденицата”,  
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имот №153020 – 9,441 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
имот №025010 – 10,101 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  
имот №025011 – 8,557 дка, ІV кат.- нива, м.”Над село”,  
имот №128002 – 7,014 дка, ІV кат.- нива, м.”При село”,  
имот №128003 – 6,072 дка, ІV кат.- нива, м.”При село”,  
имот №045016 – 6,001 дка, V кат.- нива, м.”Средока”,  
имот №033066 – 8,993 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Турските грабища”,  
имот №170017 – 6,474 дка, ІХ кат.- нива, м.”Органджика”,  
имот №002005 – 12,794 дка, V кат.- нива, м.”Маркова могила”, 
  
Землище с. Факия 
имот №066028-3,369 дка, IX  категория-из.нива-жп.кан., м.”Щърбин дол” 
имот №036003-2,927 дка, V  категория-изостав.ливада, м.”Старите лозя” 
имот №036019-5,001 дка, V  категория-нива, м.”Старите лозя” 
имот №036026-4,970 дка, V  категория-нива, м. „Старите лозя” 
имот №070001-1,000 дка, VII  категория-храсти, м.”Пепелянче” 
имот №017037-0,706 дка, VI  категория-изоставена нива, м.”Сарпасан” 
имот №0200008-1,070 дка, VI  категория-изоставена нива, м.”Сарпасан” 
имот №035001-0,720 дка, V  категория-изоставена нива, м.”Перелигата” 
имот №038012-0,577 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Дълга вада” 
имот №045024-0,500 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Дрингово усое” 
имот №049089-1,826 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Лозята” 
имот №049099-0,680 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Лозята” 
имот №049108-2,960 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Лозята” 
имот №049109-3,045 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Лозята” 
имот №049118-1,826 дка, IX  категория-ливада м.”Лозята” 
имот №049131-1,150 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049132-1,399 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049135-3,435 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049141-2,204 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049146-2,784 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049154-1,553 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049163-1,985 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049180-2,333 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049181-1,064 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049184-3,279 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049187-0,716 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049227-1,794 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049228-0,871 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049229-0,810 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049232-1,578 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049234-3,680 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049241-2,711 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049242-0,642 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
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имот №049244-0,267 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049285-0,846 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049324-1,792 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049346-2,450 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049386-3,631 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049396-0,909 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049460-0,703 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049474-0,510 дка, IX  категория-нива., м.”Край село” 
имот №049530-1,013 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049540-1,431 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №049543-3,028 дка, IX  категория-изоставена нива., м.”Лозята” 
имот №064001-2,433 дка, V  категория-изоставена нива, м.”Свинарска могила” 
имот №065006-4,594 дка, VI  категория-изоставена нива, м.”Свинарска могила” 
имот №069012-3,683 дка, VI  категория-изоставена нива, м.”Свинарска могила” 
имот №080019-2,706 дка, VI  категория-нива, м.”Дикова кория” 
имот №082028-3,630 дка, VI  категория-нива, м.”Тумбите” 
имот №089002-2,706 дка, VI  категория-нива, м.”Кривечки орман” 
имот №094014-2,445 дка, VI  категория-нива, м.”Песокливица” 
имот №098020-0,339 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Ленището” 
имот №101014-0,800 дка, VII  категория-изоставена нива, м.”Орехите” 
имот №102011-2,902 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Орехите” 
имот №102017-3,714 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Орехите” 
имот №102033-3,281 дка, IX  категория-изоставена нива, м.”Орехите” 
имот №102035-1,584 дка, V  категория-нива, м.”Орехите” 
имот №103001-2,020 дка, V категория-нива, м.”Кралев кладенец” 
имот №103011-2,322 дка, V категория-нива, м.”Кралев кладенец” 
имот №107010-3,943 дка, V категория-изоставена нива, м.”Лилеков баир” 
имот №108014-4,157 дка, V категория-нива, м.”Дервенова курия” 
имот №108015-3,916 дка, V категория-нива, м.”Дервенова курия” 
имот №108026-1,237 дка, V категория-ливада, м.”Дервенова курия” 
имот №109011-3,973дка, V категория-нива, м.”Пчелен кладенец” 
имот №110015-1,444дка, V категория-нива, м.”Пчелен кладенец” 
имот №110030-5,495дка, IX категория-нива, м.”Пчелен кладенец” 
имот №111030-3,021 дка, III категория-нива, м.”Дервенова курия” 
имот №111040-6,695 дка, IX  категория-нива, м.” Дервенова курия” 
имот №119001-1,048 дка, V  категория-изоставена нива, м.”Царева поляна” 
имот №120031-6,912 дка, III категория-изоставена нива, м.”Бахчата” 
имот №128001-1,998 дка, VI  категория-нива, м.”Деликово дърво” 
имот №131001-2,230 дка, VI  категория-нива, м.”Ачмите” 
имот №137005-3,655 дка, VI  категория-нива, м.”Олуджак” 
имот №143017-2,485 дка, VI  категория-нива, м.”Церов кладенец” 
имот №143018-1,402 дка, III категория-изоставена нива, м.”Церов кладенец” 
имот №144001-5,421 дка, III категория-изоставена нива, м.”Церов кладенец” 
имот №144023-5,501 дка, VI  категория-изоставена нива, м.”Церов кладенец” 
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имот №145010-1,587 дка, III категория-нива, м.”Смърдлака” 
имот №145012-1,894 дка, VI категория-ливада, м.”Смърдлака” 
имот №146002-0,708 дка, VI категория-ливада, м.”Смърдлака” 
имот №146007-1,129 дка, VI категория-ливада, м.”Смърдлака” 
имот №146012-1,238 дка, VI категория-нива, м.”Смърдлака” 
имот №148008-3,981 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Смърдлака” 
имот №150003-2,661 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Стража” 
имот №152003-5,060 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Стража” 
имот №153005-3,753 дка, VI категория-ливада, м.”Канарата” 
имот №154001-1,438 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Олуджак” 
имот №155012-4,202 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Олуджак” 
имот №155018-2,962 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Олуджак” 
имот №156001-2,725 дка, VI категория-нива, м.”Могилски дол” 
имот №162027-4,893 дка, VI категория-нива, м.”Върли дол” 
имот №164008-2,983 дка, VI категория-нива, м.”Воденицата” 
имот №165003-1,413 дка, VI категория-нива, м.”Воденицата” 
имот №166001-2,002 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Върли дол” 
имот №166032-3,015 дка, VI категория-нива, м.”Върли дол” 
имот №166035-1,223 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Върли дол” 
имот №166036-1,222 дка, VI категория-нива, м.”Върли дол” 
имот №167015-3,313 дка, VI категория-нива, м.”Върли дол” 
имот №169009-5,036 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Кръстев герен” 
имот №172004-0,797 дка, VI категория-нива, м.”Воденицата” 
имот №176014-3,097дка, IX категория-нива, м.”Кермидова лъка” 
имот №178001-1,945дка, IX категория-изоставена нива, м.”Домуз бунар” 
имот №179014-0,633 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Радин дол” 
имот №180010-4,652 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Радин дол” 
имот №181015-1,643 дка, V категория-ливада, м.”Радин дол” 
имот №181016-4,467 дка, V категория-ливада, м.”Радин дол” 
имот №182012-5,673 дка, V категория-ливада, м.”Караганица” 
имот №182018-3,486 дка, V категория-нива, м.”Караганица” 
имот №182022-3,981 дка, V категория-нива, м.”Караганица” 
имот №183011-4,846 дка, V категория-изоставена нива, м.”Милковица” 
имот №183021-3,173 дка, V категория-изоставена нива, м.”Милковица” 
имот №190002-2,302 дка, VI категория-нива, м.”Върли дол” 
имот №193005-4,296 дка, VI категория-нива, м.”Карталов дол” 
имот №194017-3,028 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Карталов дол” 
имот №195004-3,317 дка, VI категория-ливада, м.”Олуджак” 
имот №198019-3,839 дка, VI категория-ливада, м.”Карталов дол” 
имот №198020-1,983 дка, VI категория-ливада, м.”Карталов дол” 
имот №202005-2,116 дка, IX категория-нива, м.”Хармана” 
имот №202010-1,412 дка, IX категория-нива, м.”Хармана” 
имот №202011-5,229 дка, IX категория-нива, м.”Хармана” 
имот №203002-3,918 дка, IX категория-нива, м.”Гранично поделение” 
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имот №203003-4,967 дка, IX категория-нива, м.”Гранично поделение” 
имот №204003-3,878 дка, IX категория-нива, м.”Клинчев харман” 
имот №204004-2,030 дка, IX категория-нива, м.”Клинчев харман” 
имот №204005-0,760 дка, IX категория-нива, м.”Клинчев харман” 
имот №205001-0,400 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205002-0,540 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205003-0,687 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205004-1,281 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205009-1,234 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205010-2,196 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205011-1,376 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205012-1,657 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205014-1,591 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205016-2,092 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205018-2,523 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205019-5,754 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205020-1,764 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205021-1,916 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205022-1,405 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205023-1,197 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №205024-0,958 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
имот №206002-1,697 дка, VI категория-нива, м.”Месоцентъра” 
имот №206003-0,235 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Месоцентъра” 
имот №206012-1,785 дка, VI категория-нива, м.”Месоцентъра” 
имот №207004-3,393 дка, IX категория-нива, м.”Текето”  
имот №207012-1,645 дка, IX категория-нива, м.”Текето”  
имот №207019-0,572 дка, IX категория-нива, м.”Текето”  
имот №207020-0,421 дка, IX категория-нива, м.”Текето”  
имот №207024-0,066 дка, IX категория-нива, м.”Текето”  
имот №207030-2,005 дка, IX категория-нива, м.”Текето”  
имот №207031-0,259 дка, IX категория-нива, м.”Текето”  
имот №207032-0,575 дка, IX категория-нива, м.”Текето”  
имот №207034-2,320 дка, IX категория-нива, м.”Текето”  
имот №208011-1,374 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
имот №208012-1,104 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
имот №208016-1,088 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
имот №208017-0,706 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
имот №208018-0,197 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
имот №208019-0,516 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
имот №143019-5,000 дка, VI категория-нива, м.”Церов кладенец” 
имот №049508-1,500 дка, IX категория-нива, м.”Лозята” 
имот №120037-9,776 дка, III категория-изоставена нива, м.”Стежера” 
имот №118011-5,000 дка, III категория-изостав. ливада, м.”Суха лъка” 
имот №150005-6,999 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Стража” 
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имот №016017 – 1,997 дка, VІ категория- затрв.нива, м.”Тиквица”; 
имот №017039 – 2,871 дка, ІХ категория- изост.ливада, м.”Сарпасан”; 
имот №017041 – 3,000 дка, VІ категория- изост.нива, м.”Сарпасан”; 
имот №018012 – 1,152 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Маймуница”; 
имот №023008 – 2,301 дка, ІХ категория- нива, м.”Скеленчова курия”; 
имот №028014 – 5,001 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Киров дол”; 
имот №029004 – 4,931 дка, ІХ категория- нива, м.”Новите ниви”; 
имот №031004 – 3,114 дка, ІХ категория- ливада, м.”Дългата вада”; 
имот №035020 – 2,801 дка, V категория- нива, м.”Перелигата”; 
имот №036003 – 2,927 дка, V категория- изоставена ливада, м.”Старите лозя”; 
имот №036008 – 3,104 дка, V категория- нива, м.”Старите лозя”; 
имот №036026 – 4,970 дка, V категория- нива, м.”Старите лозя”; 
имот №037001 – 3,161 дка, V категория- изоставена нива, м.”Дългата вада”; 
имот №037021 – 2,997 дка, V категория- изоставена нива, м.”Дългата вада”; 
имот №038017 – 5,785 дка, ІХ категория- нива, м.”Дългата вада”; 
имот №039028 – 10,650 дка, ІХ категория- нива, м.”Новите ниви”; 
имот №040009 – 2,004 дка, ІХ категория- нива, м.”Новите ниви”; 
имот №041007 – 7,021 дка, ІХ категория- нива, м.”Дрингов дол”; 
имот №049150 – 4,364 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Лозята”; 
имот №049158 – 7,604 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Лозята”; 
имот №049258 – 5,600 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Лозята”; 
имот №073032 – 1,879 дка, V категория- нива, м.”Алвадживица”; 
имот №075028 – 3,106 дка, V категория- нива, м.”Осенето”; 
имот №081034 – 1,529 дка, VІ категория- нива, м.”Куклов дол”; 
имот №084003 – 17,338 дка, VІ категория- нива, м.”Тумбите”; 
имот №085002 – 9,412 дка, VІ категория- изост.нива, м.”Тумбите”; 
имот №092006 – 7,277 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Кривешки орман”; 
имот №101010 – 9,207 дка, VІІ категория- изост.нива, м.”Орехите”; 
имот №102007 – 8,361 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Орехите”; 
имот №102012 – 7,138 дка, ІХ категория- изост.нива, м.”Орехите”; 
имот №106001 – 11,615 дка, V категория- изост.нива, м.”Лилеков баир”; 
имот №107015 – 20,561 дка, V категория- изост.нива, м.”Лилеков баир”; 
имот №108027 – 11,341 дка, V категория- ливада, м.”Дервенова курия”; 
имот №108030 – 1,320 дка, V категория- нива, м.”Дервенова курия”; 
имот №110014 – 46,357 дка, ІХ категория- нива, м.”Пчелен кладенец”; 
имот №110026 – 9,000 дка, V категория- нива, м.”Пчелен кладенец”; 
имот №110032 – 16,561 дка, ІХ категория- нива, м.”Пчелен кладенец”; 
имот №110036 – 19,723 дка, ІХ категория- нива, м.”Пчелен кладенец”; 
имот №111020 – 19,217 дка, ІХ категория- нива, м.”Дервенова курия”; 
имот №118007 – 1,790 дка, ІІІ категория- изост.ливада, м.”Суха лъка”; 
имот №118011 – 5,000 дка, ІІІ категория- изост.ливада, м.”Суха лъка”; 
имот №120037 – 9,776 дка, ІІІ категория- изост.нива, м.”Стежера”; 
имот №138006 – 8,633 дка, VІ категория- изост.нива, м.”Олуджак”; 
имот №138010 – 9,498 дка, ІІІ категория- изост.нива, м.”Олуджак”; 
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имот №143015 – 7,446 дка, VІ категория- изост.нива, м.”Олуджак”; 
имот №150005–6,999 дка, VІ категория- изост.нива, м.”Стража”; 
имот №163005–10,150 дка, VІ категория- изост.нива, м.”Воденицата”; 
имот №166028–6,000 дка, VІ категория- нива, м.”Върли дол”; 
имот №184020–7,960 дка, V категория- изост.нива, м.”Милковица”; 
имот №185003–22,590 дка, VІ категория- изост.нива, м.”Радин дол”; 
имот №203001–6,229 дка, VІ категория- нива, м.”Гранично поделение”; 

 
Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” – 13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
1. Георги Димитров Вълчев            за 
2. Георги Стойков Георгиев     - 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев          - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
 В залата влезе Георги Георгиев. 

ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Разрешение за промяна предназначението на 
улична регулация с о.т. 173, 173а, 173б и 173в, обслужваща ПИ 015165, 015166, 
015028 и 015138 в м. „Около село” по КВС на с. Дюлево  – докладва Атанас Павлов 
– директор дирекция  „Устройство на територията, строителството, екологията и 
БКС” при общинска администрация. Г-н Павлов обърна внимание, че е допусната 
техническа грешка в проекта за решение и трябва да се чете със следния текст: 
„УПИ VІ–015028”. 

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



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

262.
Председателя предложи на гласуване предложения проект за решение в 

докладната записка, гласуваха: „за” – 14 гласа, „против” – няма, „въздържали се” – 
няма, Общински съвет приe 

Р Е Ш Е Н И Е  № 418 

23 май 2013 година 
 
Общинският съвет – Средец  на основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.3 от 
Правилника за приложение на закона за опазване на земеделските земи, дава 
съгласие за промяна предназначението на улица с о. т. 173, 173а, 173б, и 173в, 
обслужваща УПИ І–015138, УПИ ІІ–015166, УПИ ІІІ–015165 – собственост на 
И.Ф.А. и УПИ ІV–015028,  УПИ V–015028, УПИ VІ–015028, УПИ VІІ – 015138 – 
общинска собственост, всички за „Жилищно строителство”, като средствата за 
смяна предназначението са за сметка на заевителя И.Ф. А. 

 
    Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 14 
Гласували „за” – 14 
„потив” – няма 
„въздържали се”- няма  

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев    - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 

община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
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под наем и продажба на общински жилища в община Средец – докладва Веселина 
Пашова – директор на дирекция  „Местни приходи и общинска собственост”. 

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

записка, гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 419 

23 май 2013 година 
 
1. Определя за продажба общински жилищен имот – апартамент № 3 етаж 

1 в блок №16 в УПИ ІІІ квартал 89 по плана на гр. Средец „Военни блокове” със 
застроена площ от 63,26 кв.м. изба № 5 с полезна площ 14,66 кв.м., таван № 4 с 
полезна площ от 19,50 кв.м., ведно с 11,362% идеални части от общите части на 
сградата и правото на строеж върху общинска земя в УПИ І кв. 90 по плана на 
гр.Средец. За имота е съставен АЧОС № 945 от 16.08.2007г. 

2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1, в размер на 
4270,00 лева. 

3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за продажба по 
реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 
настаняване под наем и продажба на общински жилища, при цена в размер на 
4270,00 лв. с наемателка  Л.А.Г. 

 
   Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 14 
Гласували „за” – 14 
„потив” – няма 
„въздържали се”- няма  

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев    - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
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17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот 
№038006 и №038008 в землището на с. Голямо Буково  – докладва инж. Маргарита 
Чолакова – директор на 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 подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка, гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 420 

23 май 2013 година 
 
1. Общински съвет на община Средец актуализира Програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година и включва в раздел 
ІІІ В – Описание на имоти, които общината има намерение да предложи за 
продажба, в частта земеделски имоти под № 38 – имот № 038006 и под № 39 – 
имот № 038008 находящ се в землището на с. Голямо Буково. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 
№ 038006 в размер на 1357,00 лева и за имот № 038008 в размер на 252,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на земя от ОПФ, ЧОС в землището на с. Голямо Буково: 

   - имот № 38006 с площ 3,181 дка, с начин на трайно ползване – нива, V 
категория, в м. „Харманите”, с граници и съседи: имот №38021, 038005, 000842, 
038008, 038007, 000466 при начална тръжна цена 1760,00; 

   - имот № 038008 с площ 0,607 дка, с начин на трайно ползване – нива, V 
категория, в м. „Харманите”, с граници и съседи: имот № 000466, 038007, 038006, 
000842, 038009 при начална тръжна цена 330,00 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.  
 
 

   Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 14 
Гласували „за” – 14 
„потив” – няма 
„въздържали се”- няма  

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 



 

                                                                                                                   Председател: 

                                                                                                               Секретар: 

265.
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев    - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот 
№038005 в землището на с. Голямо Буково  – докладва инж. Маргарита Чолакова – 
директор на дирекция „Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на 
УЕПП” при общинска администрация. 

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

записка, гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 421 

23 май 2013 година 
 
1. Общински съвет на община Средец актуализира Програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 година и включва в раздел 
ІІІ В – Описание на имоти, които общината има намерение да предложи за 
продажба, в частта земеделски имоти под № 37 – имот № 038005 находящ се в 
землището на с. Голямо Буково. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за имот 
№ 038005 в размер на 1388,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на земя от ОПФ, ЧОС в землището на с. Голямо Буково имот 
№38005, начин на трайно ползване – нива с площ 3,255 дка, V категория, в 
местност „Харманите”, с граници и съседи: имот № 38003, 038002, 039009, 
000842, 038006, 038021, 038004, при начална тръжна цена 1800,00 лева. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с 
тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за 
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придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и 
сключи договора за продажба.  
 
   Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 14 
Гласували „за” – 14 
„потив” – няма 
„въздържали се”- няма  

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев    - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в 
гр.Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността  – докладва Веселина 
Пашова – директор на дирекция  „Местни приходи и общинска собственост”. 

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

записка, гласуваха: “за” - 14 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 422 

23 май 2013 година 
 
Общински съвет – Средец отказва да закупи и дава съгласие дворното 

място с площ от 430 кв.м., находящо се в гр. Средец, община Средец, 
съставляващо неурегулиран поземлен имот пл. №501.255 в квартал 28,  за който 
имот по влязъл в сила, но неприложен в срок дворищно регулационен план е 
определен УПИ V-255 в квартал 28 по плана на града, целият с площ 506 кв.м., от 
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които 76 кв.м., неуредени регулационни сметки с общината, ведно с построената 
в имота масивна жилищна сграда със застроена площ 92 кв.м., да бъде продаден 
от собствениците Д.Я.К., М.Д.Я. и Я.Д.Я. на трето лице на цена 14 500 лева.  
 

   Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 14 
Гласували „за” – 14 
„потив” – няма 
„въздържали се”- няма  

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева за 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев    - 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева   за 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
По искане от съветника Димитър Калайджиев за почивка, председателя д-р 

Палова обяви двадесет минути почивка. След изтичане на времето с кворум от 
дванадесет общински съветника се продължи работа по  

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Средец  – 
докладва Бончо Богданов – секретар - Община Средец. 

Бончо Богданов: Приложението към решението е в резултат на проведеното 
обсъждане в постоянните комисии – в раздел ІІ чл.11 ал.3 остава до „Нарушителите 
се наказват с глоба.”. Отпада текста „в размер до 5000лв. /пет хиляди лева/. При 
повторно нарушение нарушителите се наказват с глоба в размер до 10 000 лв. /десет 
хиляди лева/, а за едноличните търговци и юридически лица, и с временно 
лишаване от правото да упражняват дадена професия или дейност”. И във връзка с 
това да отпадане в раздел - контрол и наказания в чл.56 фразата „чл.11 ал.3 и”.  
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Д-р Надежда Палова:  Колеги има ли въпроси към докладната? Да господин 

Георгиев. 
Георги Георгиев: В член 11 алинея 2 да запишем не „от 13 до 16 в почивни и 

празнични дни”, а „от 12 до 16 часа”.  
Д-р Иванка Ковачева: Нека да остане „от 13 до 16 часа”.  
Георги Георгиев: Защо, аз не съм съгласен? Аз не обичам като седна да 

обядвам да ми шуми. Имам конкретен повод.. 
Д-р Иванка Ковачева: Съгласна съм, но през почивните дни, хората ако решат 

да свършат нещо. 
Георги Георгиев: И тука не мога да схвана смисъла в чл. 13 „забранява се на 

собственици на нощни увеселителни заведения, ресторанти, барове и други 
обществени места да допускат лица под 18 годишна възраст без придружител, 
родител или настойник след 22 часа. Забраната се отнася и за лицата извършващи 
дейност”, т.е. и те не могат да излизат, така ли?  

Бончо Богданов: Те не мотат да бъдат придружители на лицата.  
Георги Георгиев: Ние в първото изречение не визираме кои имат право да 

придружават. Смисъла на изречението какъв е? 
Бончо Богданов: Нямат право „охранител, контрольор” да се пишат 

придружители на лицата, които влизат вътре в заведението. 
Георги Георгиев:  Мисля си, че се нуждае от някаква редакция, в момента и аз 

не съм подготвен. Между другото това са едни пожелателни неща, всички сме на 
ясно 100 %, че това нещо няма да се спази. Масово след 22 часа са под 18 годишна 
възраст в заведенията.  

Бончо Богданов: Гаворилиме сме го и с районното управление на полицията и 
с инспекторите.  

Георги Георгиев: Убеден съм, че няма да може да се спазва това нещо. 
Д-р Надежда Палова:  То до сега като не се е спазвало г-н Георгиев. Други 

предложения има ли за изменения в наредбата. Колеги гласуваме предложението на 
г-н Георгиев, „от 12 до 16 в почивните дни”, който е съгласен моля да гласува. 

Гласуваха: „за” –5 гласа, „против” – 2, „въздържали се” – 3, приема се. 
Д-р Палова подложи на гласуване Наредбата с предложените промени от г-н 

Богданов и приетото изменение. Гласуваха: „за”–12 гласа, „против”–няма, 
„въздържали се”–няма и Общински съвет прие  
  

Р Е Ш Е Н И Е  № 423 

23 май 2013 година 
 
Общински съвет - Средец приема Наредба №1 за поддържане и опазване на 

обществения ред на територията на община Средец с направените изменения и 
допълнения. 

 
 
В залата влезе Ненчо Ненчев. 
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ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба № 2 за създаване и 
функциониране на общински предприятия на територията  на община Средец  – 
докладва Бончо Богданов – секретар - Община Средец. 
 Бончо Богданов: В резултат на проведените разисквания в постоянните 
комисии, чл.30 придобива следния вид: „Управлението на общинското предприятие 
се възлага въз основа на договор между кмета на общината и директора на 
предприятието след провеждането на конкурс съгласно изискванията на КТ.  От 
Наредбата отпадат ал.3, 4, 5 и 6. Чл.30 остава с ал.1 и 2.  

Д-р Надежда Палова: Господин Богданов този член 23 казахте ли да го, че не 
чух. Член 23 контрола който се изпълнява? 

Бончо Богданов: Да, извинявам се за чл. 23, отпада „и постоянните комисии 
на ОС”. Член 23 има следната редакция: „Контрола върху дейността на общинските 
предприятия се изпълнява от кмета със съдействието на общинска 
администрация.”. 

Други предложения не постъпиха и председателя подложи на гласуване 
Наредбата с предложените изменения от г-н Богданов. Гласуваха: „за” – 13 гласа, 
„против” – няма, „въздържали се” – няма, Общински съвет прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 424 

23 май 2013 година 
 
Общински съвет - Средец приема Наредба №2 за създаване и функциониране 

на общински предприятия на територията на община Средец с направените 
изменения. 

 
 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община 
Средец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 
авансово плащане по договор № 02/321/00816 от 20.12.2010 год. по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. за проект 
„Водоснабдяване на малки населени места в община Средец и подобряване на 
социално-битовите условия в тях” с идентификационен номер 02/321/00816, 
сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – Разплащателна 
агенция  – докладва Атанас Павлов – директор дирекция  „Устройство на 
територията, строителството, екологията и БКС” при общинска администрация.  

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване 
Председателя предложи на гласуване предложения проект за решение в 

докладната записка, гласуваха: „за” – 13 гласа, „против” – няма, „въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 425 

23 май 2013 година 
 
1. Упълномощава кмета на община Средец да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция в размер на 564 840,10 лв. (петстотин шестдесет и 
четири хиляди осемстотин и четиридесет лева и десет стотинки) за 
обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансово 
помощ № 02/321/000816 от 20.12.2010 год. по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони 2007 – 2013 г. за проект „Водоснабдяване на малки населени 
места в община Средец и подобряване на социално - битовите условия в тях” с 
идентификационен номер  02/321/000816, сключен между Община Средец и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 
         2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите 
документи за получаване на авансово плащане по договор помощ № 02/321/000816 
от 20.12.2010 год. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 
за проект „Водоснабдяване на малки населени места в община Средец и 
подобряване на социално битовите условия в тях” с идентификационен номер  
02/321/000816   и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
    Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 13 
Гласували „за” – 13 
„потив” – няма 
„въздържали се”- няма  

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
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17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Създаване на общинско предприятие 
„Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец  – докладва Бончо 
Богданов – секретар Община Средец. Г-н Богданов предложи промяна в текста на 
проекта за решение в докладната записка, а именно: „1. Общински съвет – Средец 
дава съгласие да се създаде общинско предприятие „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА” гр. Средец по реда на  чл. 52 и чл. 53 от 
ЗОС, считано от 01.08.2013г.; 2. Възлага на кмета на община Средец да внесе на 
следващото заседание на Общинския съвет проект за щата и проект за Правилник 
за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие. 

Д-р Надежда Палова: Добре. Колеги има ли въпроси?  Г-н Георгиев. 
Георги Георгиев: В точка 2 да допълним, следния текст: В комисията по 

провеждане на конкурса и евентуално Председателя на ОС. 
Д-р Надежда Палова: Господин Георгиев, вие не бяхте на комисиите, ние там 

го уточнихме това, че като внесат правилника първо, в правилника ще бъде 
упоменато всичко това. 

Георги Георгиев: Извинявам се. 
Д-р Надежда Палова: Затова, първо ще внесат правилника и после. 
Георги Георгиев: Да.  
Д-р Надежда Палова: Колеги, други други изказвания? Няма. 
Встъпи се в процедура на гласуване. 
Д-р Палова  предложи на гласуване предложения проект за решение в 

докладната записка, гласуваха: „за” – 13 гласа, „против” – няма, „въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 426 

23 май 2013 година 
 
1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да се създаде общинско 

предприятие  „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА” гр. Средец 
по реда на  чл. 52 и чл. 53 от ЗОС, считано от 01.08.2013г.. 

2. Възлага на кмета на община Средец да внесе на следващото заседание на 
Общинския съвет проект за щата и проект за Правилник за организацията, 
устройството и дейността на общинско предприятие. 
 
    Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 13 
Гласували „за” – 13 
„потив” – няма 
„въздържали се”- няма  

1. Георги Димитров Вълчев      за 
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2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 
на община Средец относно:  Изменение на Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински 
жилища в община Средец – докладва Веселина Пашова – директор на дирекция  
„Местни приходи и общинска собственост”. 

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

записка, гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 427 

23 май 2013 година 
 

1. Изменя ал.1 и ал.2 на чл.14 от Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински 
жилища в община Средец, които придобиват следната редакция: Към ал.1 се 
създава нова т.4 – Жилища, които се продават чрез търг по реда и при условията 
на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество . 
                 Ал.2 Дирекция МПОС след проучване на наличния жилищен фонд 
подготвя списък на всички жилища, които се предлагат да бъдат определени за 
продажба, включително и по чл.14, т.4 от наредбата. В списъка с предимство се 
включват жилища, намиращи се в сгради-етажна собственост, в които повече от 
2/3 от обектите са собственост  на физически и юридически лица. 

2. Изменя ал.3 и ал.4 на чл.16, които придобиват следната редакция:  Ал.3 
След направената експертна оценка дирекция МПОС изготвя мотивирано 
предложение за продажба, което се внася от кмета на общината в общинския 
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съвет. С решение общинският съвет одобрява изготвената оценка и предлага 
цена за  продажба, в зависимост от състоянието на жилището към момента на 
продажбата, и упълномощава кмета на общината да сключи договор за 
продажба. 
                Ал.4 Кметът на общината издава заповед, в която се посочва: вида и 
местонахождението на жилището, купувача, цената и други дължими данъци и 
такси, режийни разноски и срок на плащане не по дълъг от валидността на 
пазарната оценка. С решение на общинският съвет срокът на плащате може да 
бъде удължен при други обстоятелства, след изготвено мотивирано предложение 
от кмета на общината.   

 
 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВАТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Утвърждаване на общинска транспортна 
схема, във връзка с откриване на процедура с предмет: „Извършване на 
обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, 
областна и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” – 
докладва инж. Маргарита Чолакова – директор на дирекция „Икономическо 
развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
Г-жа Чолакова представи точка първа от проекта за решение в докладната записка с 
нов текст: „1. След провеждане от общинска администрация на процедура по ЗОП 
за избор на изпълнител и сключване на договор, Общински съвет на община 
Средец  отменя съществуващите разписания от общинската транспортна схема.” 

Д-р Надежда Палова: Колеги има ли въпроси по докладната, г-н Ненчев. 
Ненчо Ненчев: Първо защо отпадна, туй го коментирахме в комисията, но не 

получих точен отговор, за гробищния парк тъй като той е в градските линии, в 
рамките на града и се субсидира от държавата, и отпада като линия – транспорта до 
гробищния парк. Мисля, че е удачно да присъства поне веднъж седмично, все пак 
има доста хора, които трудно се предвижват до там и не всички имат превоз. 

Дарина Петкова:  Разписанието Средец – Гробищния парк е приложение към 
докладната и то ще се изпълнява.   

Ненчо Ненчев: Отпада неделя, остава само събота, така ли?  
Дарина Георгиева:  Да. 
Ненчо Ненчев: Значи една част отпада? Другото точка четвърта я виждам за 

безсмислена тази точка и второ искам да предложа в една точка, която може да 
стане: в комисията да участват следните общински съветници, двама 
представители. 

Д-р Надежда Палова: Пета точка ли да бъде? 
Ненчо Ненчев: Да, два представители общински съветници.  
Д-р Надежда Палова: Сега гласуваме по принцип и когато има поръчка 

тогава ли ги избираме или сега да ги изберем?  
Ненчо Ненчев: Ние трябва да се запознаем с тръжната документация. Ако 

искате като допълнение към четвърта точка. 
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Д-р Надежда Палова: Как да го формулираме? В комисията по възлагане на 

обществена поръчка, да участват двама общински съветника. Други предложения 
има ли? Колеги няма други предложения както виждам, ще гласуваме 
предложението на господин Ненчев, в комисията по възлагане на обществената 
поръчка да участват двама общински съветника. Който е съгласен моля да гласува. 

Гласуваха: „за” – 12 гласа, „против” – няма, „въздържали се” – 1 глас, 
предложението се приема.  

Председтелят на съвета подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка с постъпилото ново предложение, гласуваха: „за” – 13 гласа, 
”против” – няма, „въздържали се” – няма и Общински съвет прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 428 

23 май 2013 година 
 
1. След провеждане от общинска администрация на процедура по ЗОП за 

избор на изпълнител и сключване на договор, Общински съвет на община Средец  
отменя съществуващите разписания от общинската транспортна схема. 

2. Утвърждава предложените проекти на маршрутни разписания по между 
селищните  линии на община Средец. 

3. Утвърждава предложените проекти на маршрутни разписания на 
градските линии на община Средец. 

4. С настоящото решение Общинския съвет делегира изпълнението на 
своите функции за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП на кмета на 
община Средец, който да извърши и приеме всички правни и фактически действия 
по провеждане на процедурата.  

5. В комисията по възлагане на обществената поръчка да участват двама 
общински съветника. 
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   Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 13 
Гласували „за” – 13 
„потив” – няма 
„въздържали се”- няма  

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ТРИДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 

община Средец относно: Осигуряване на средства в размер на 9204,21 лв. за 
провеждане на спасителни археологически разкопки на обект „Археологическа 
база” намираща се в имот № 000821 в землището на с. Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, 
във връзка с предвиждащо се ново строителство по проект на ОПРР 3.1 /8 
BG161РО001/3.1-01-03/2010/042 „Деултум – врата към загадъчната Странджа” 
– докладва Сергей Стоилов – директор на дирекция „Образование, социални 
дейности, култура и спорт”.  

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

записка, гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 429 

23 май 2013 година 
 
1. На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.17, ал.2, т.5 от Закона за културното 

наследство във връзка с чл.20, ал.4 от Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № Н-00-0001 от 2011г. за извършване на теренно археологическо 
проучване (ДВ, бр.30 от 17.04.2012г.) Общински съвет – Средец дава своето 
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съгласие да се осигури сумата от 9204,21 лв. от общинския бюджет за 
провеждане на спасителни археологически разкопки на обект „Археологическа 
база” намираща се на в имот № 000821 в землището на с. Дебелт, ЕКАТТЕ 20273. 

2. Общинският съвет упълномощава Кмета на община Средец на основание 
чл.20, ал.5 и ал.6  от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 
от 2011 г. за извършване на теренно археологическо проучване ( ДВ, бр. 30 от 
17.04.2012 г.) да подпише договора с директора на Общински исторически музей  
като с лице, имащо правомощията да извършва теренното археологическо 
проучване съгласно чл.150 от Закона за културното наследство и получило 
Разрешение за спасителни археологически проучвания на обект „Археологическа 
база„ намираща се в имот № 000821 в землището на с. Дебелт ЕКАТТЕ 20273. 

 
   Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 13 
Гласували „за” – 13 
„потив” – няма 
„въздържали се”- няма  

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Изразяване на съгласие за участие на община 
Средец в бъдещо търговско дружество, в което общината да притежава 10 
дружествени дяла, представляващи цената на отстъпено право на строеж върху 
имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ, в кв.151 по плана 
на гр. Средец – докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни 
приходи и общинска собственост”. 
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Д-р Надежда Палова: Колеги въпроси? Господин Чолоков.  
Адв. Никола Чолоков: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и 

господа, искам да посоча няколко основания, които ми дават правото да предложа 
от името на комисията нова редакция на решенията, решенията които са ни 
предложени по принцип не са грешни, но бих ви предложил и друга редакция. В 
обсъжданията които се проведоха от комисията бяха търсени причини за това, че се 
отстъпва право на строеж върху целия имот, след това се говори за отстъпване 
право на строеж върху 8 900 000 толкова колкото иска заявителя, аз мисля, че по 
изчистено  ще бъде, ако обсъдим предложенията за решения които ви предлагам. И 
другото основание е това, че в решенията които ни се предлагат от общинската 
администрация не е изразено ясно, не е изразено категоричното становище на 
Общински съвет относно това искаме ли да се изгражда предприятие или не. В 
мотивите е посочено, че Общински съвет желае това да се направи, но аз считам, че 
трябва да има и решение, което да изразява волята на Общинския съвет в тази 
насока. В тази връзка ще ви предложа проект на решение, което и петимата члена 
на комисията за „Обществен ред и сигурност” разгледаха и изразиха съгласието с 
тях, предлагаме го сега на общинските съветници. Основно на тези основания 
които са предложени в докладната записка предлагам Общински съвет да вземе 
следните решения: „1-во, Общински съвет – Средец, на основание чл.21 ал.1 т.9, 
изразява съгласие за създаване на съвместно търговско дружество, чието основно 
инвестиционно намерение е създаване на предприятие за производство на чипс и 
пелети, чрез изграждане на система за когенерация и производство на ел. енергия 
от възобновяеми източници.; 2-ро, Община Средец учредява (отстъпва) на „ЛЕС 
ИНВЕСТ-2012” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. „Васил 
Коларов” 132, представлявано от Управителя, правото на строеж на обект 
„Предприятие за производство на чипс и пелети”, със застроена площ от 8 916,40 
(осем хиляди деветстотин и шестнадесет цяло и четирдесет стотно) кв.м., в 
следния,  собствен на учредителя – община Средец, недвижим имот, а именно: 
дворно място, с административен адрес гр. Средец обл. Бургас съставляващо 
урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ (осми римско), в кв. 151 (сто петдесет и 
едно), по регулационния план на гр. Средец, утвърден със  заповед №РД-09-
166/24.09.1986г. и Заповед №14/20.03.2013г., с площ от 22,163 дка (двадесет и два 
дка и стошестдесет и три кв.м.),  при граници на УПИ: УПИ VІІ от квартал 151, 
УПИ ХVІ от квартал 151, улица, УПИ ХІІІ от квартал 151, улица.; 3-то, Одобрява 
експертна оценка на отстъпено право на строеж на сгради и съоражения, на площ 
от 8 916,40 кв.м. на стойност 101 300,00 лв.,  изработена от „Бургаска търговско 
промишлена  палата”.; 4-то, В новото търговско дружество, Община Средец да 
участва със 10 (десет) дяла на стойност 101 300,00 лв., равняваща се на стойността 
на отстъпеното право на строеж.; 5-то, Упълномощава Кмета на Община Средец, 
след одобряване от Общинския съвет на условията на проекта на дружествен 
договор, да извърши всички правни и фактически действия по създаването  на 
съвместно търговско дружество.”. И още нещо, ако ми позволите само да посоча е 
това, че с този проект за решение ние всъщност изразяваме веднъж съгласие за 
създаване на съвместно търговско дружество и второто, което е по важното, 
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упълномощаваме кмета да извърши тези действия, но след като условията на 
дружествения договор бъдат приети от Общинския съвет. Сега отстъпеното право 
на строеж е едно от условията, а те са достатъчно много, които ще бъдат обсъдени 
вече от самите нас. Това е което исках да кажа. 

Д-р Надежда Палова: Благодаря, колеги други изказвания има ли? Г-н 
Паруш Зафиров.  

Г-н Паруш Зафиров:  Г-жо председател, господин кмете, дами и господа 
общински съветници, искам да споделя с вас само едно мое притеснение, като 
главен архитект на общината във връзка с това решение, което предстои да вземем.  
То се състои в следното, от определянето на размера на отстъпеното право на 
строеж е върху сградите и съоръженията, а според закона за устройство на 
територията, улиците, паркингите, зелените площи, благоустрояванията са също 
строежи. Те се разрешават по същия ред както сградите и съоръженията. Има две 
възможности, ако приемете това решение, последващите разрешения за строеж  за 
тези, улици, паркинги и благоустроявания и други подобни да бъдат на 
основанията, те ще бъдат всъщност земята ще бъде собственост на общината, т.е.  
дружеството няма, с вашето  решение няма да има правото върху тях и трябва 
допълнително да се взема решение на ОС. Ако обаче решението ви касае цялата 
територия на парцела, това като затруднение после ще отпадне. Просто няма да 
съществува такъв проблем. Това е моето съображение, вземете вашето решение.  

Д-р Надежда Палова:  Други изказвания, колеги други изказвания г-н Янков? 
Инж. Димитър Янков: Решението, което прочете колегата Чолаков,  

уважаеми колеги, дами и господа е решение на постоянната комисия „Законност и 
обществен ред”, разглеждали сме ги нещата и това предложение за решение, 
уточнява точно това несъответствие между площта на имота и експертната оценка. 
И в конкретния случай не можем да се движим, разрешавайки правото на строеж, 
отстъпвайки възмездно и безсрочно право на строеж, извън рамките на изготвената 
експертна оценка. При неоходимост вече по нататък с цел, ако ще се осъществяват 
строителства във останалата част на въпросния имот, както каза  и господин 
архитекта, че строителство са и алеи и пътища, даже и застроени такива 
озеленителни площи в такъв случай ще трябва на втория етап да се предприемат 
съответните действия. С което или ще се увелечи, дружествения дял на капитала на 
общината във въпросното смесено дружество или от другата страна примерно ще 
се увеличи финансовото участие. Не виждаме друг вариант, при положение, че 
експертната оценка е възложена  във въпросната площ. Благодаря за вниманието. 

Д-р Надежда Палова:  Други изказвания,  г-н Сталев? 
Георги Сталев: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмет,  

уважаеми дами и господа общински съветници, казвам се Георги Сталев и съм 
представител на инвеститора, който е направил това инвестиционно намерение до 
община Средец. Когато се извършва дадено строителство било върху собствена 
земя, било чрез отстъпено право на строеж върху земя, която не е собственост на 
този който е инвеститора има съответни строителни показатели, които са 
задължителни и са  уредени в наредба №7, която е подзаконов нормативен акт, 
касаещи  плътността на застрояване, касаещи процента на озеленяване. В такива 
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промишлени зони за каквато става въпрос  плътността на застрояване е от 50 до 
80%, а озеленяването което е предвидено е от 20 до 40 %. т.е. след като бъде 
извършено озеленяването, което е предвидено според изискванията на тая наредба 
на 20 дка 40 % са 8 дка и останалото остава да е пътища и алеи. Защото ако се 
изпълни това строителство в този размер в който е предвидено 8 000 и колко, близо 
9 000 кв.м. това означава да залепим всички сгради, които са предвидени като 
квадратура една за друга, без да дадем възможност да се обслужват тези сгради. 
Благодаря ви за вниманието.  

Други предложения и мнения не се изразиха.  
Встъпи се в процедура на гласуване. 
Д-р Палова подложи на гласуване предложението за решение на постоянната 

комисията по „Законност и обществен ред”. Гласуваха: „за” – 10 гласа, „против” – 
няма, „въздържали се” – 3 гласа, приема се.  

Председателят подложи на поименно гласуване приетото предложение на 
постоянната комисия по „Законност и обществен ред”. Гласуваха: „за” – 10 гласа, 
„против” – няма, „въздържали се” – 3 гласа и Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 430 

23 май 2013 година 
 
1. Общински съвет – Средец, на основание чл.21 ал.1 т.9, изразява съгласие 

за създаване на съвместно търговско дружество, чието основно инвестиционно 
намерение е създаване на предприятие за производство на чипс и пелети, чрез 
изграждане на система за когенерация и производство на ел. енергия от 
възобновяеми източници. 

2. Община Средец учредява (отстъпва) на „ЛЕС ИНВЕСТ-2012” ООД, със 
седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. „Васил Коларов” 132, 
представлявано от Управителя, правото на строеж на обект „Предприятие за 
производство на чипс и пелети”, със застроена площ от 8 916,40 (осем хиляди 
деветстотин и шестнадесет цяло и четирдесет стотно) кв.м., в следния,  
собствен на учредителя – община Средец, недвижим имот, а именно: дворно 
място, с административен адрес гр. Средец обл. Бургас съставляващо урегулиран 
поземлен имот (УПИ) VІІІ (осми римско), в кв. 151 (сто петдесет и едно), по 
регулационния план на гр. Средец, утвърден със  заповед №РД-09-166/24.09.1986г. и 
Заповед №14/20.03.2013г., с площ от 22,163 дка (двадесет и два дка и 
стошестдесет и три кв.м.),  при граници на УПИ: УПИ VІІ от квартал 151, УПИ 
ХVІ от квартал 151, улица, УПИ ХІІІ от квартал 151, улица.  

3. Одобрява експертна оценка на отстъпено право на строеж на сгради и 
съоражения, на площ от 8 916,40 кв.м. на стойност 101 300,00 лв.,  изработена от 
„Бургаска търговско промишлена  палата”. 

4. В новото търговско дружество, Община Средец да участва със 10 
(десет) дяла на стойност 101 300,00 лв., равняваща се на стойността на 
отстъпеното право на строеж. 
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5. Упълномощава Кмета на Община Средец, след одобряване от Общинския 

съвет на условията на проекта на дружествен договор, да извърши всички правни 
и фактически действия по създаването  на съвместно търговско дружество. 
 
   Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 13 
Гласували „за” – 10 
„потив” – няма 
„въздържали се”- 3 

1. Георги Димитров Вълчев               за 
2. Георги Стойков Георгиев  въздържал се   
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев  въздържал се  
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова  въздържала се 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 
ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Завишаване капацитета на Дом за възрастни 
от 18 до 35г. с умствена изостаналост с. Факия  – докладва Сергей Стоилов – 
директор на дирекция „Образование, социални дейности, култура и спорт”.  

Д-р Надежда Палова представи допълнението от комисията по „Законност и 
обществен ред” в това решение, а именно: „Общински съвет – Средец дава 
съгласие да бъде завишен капацитета на Дом за въздрастни от 18 до 35 г. с 
умствена изостаналост с. Факия, община Средец с пет места и той да стане с 
капацитет от 35 места. 

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

записка, гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и 
Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 431 

23 май 2013 година 
 

Общински съвет – Средец дава съгласие да бъде завишен капацитета  на 
Дом за въздрастни от 18 до 35 г. с умствена изостаналост село Факия, 
общинаСредец с пет места и той да стане с капацитет от 35 места. 

 
 
 
   Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 13 
Гласували „за” – 13 
„потив” – няма 
„въздържали се”- няма  

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова   за 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА – Докладна записка от д-р Красимира 
Кадийска-Георгиева – Председател на постоянната комисия по 
“Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: 
Отпускане на еднократни финансови помощи  – докладва д-р Иванка Ковачева  
член на постоянната комисия по „Здравеопазване, социални дейности и социално 
подпомагане”. 

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

записка, гласуваха: “за” - 12 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – 1 и 
Общински съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 432 

23 май 2013 година 
 

Общински съвет – Средец отпуска еднократни финансови помощи на: 
� И.Е.Д., живущ в с. Д., общ. Средец, обл. Бургаска – сумата от 200.00 

/двеста/ лева; 
� Н.Т.А., живуща в гр. Средец – сумата от 50.00 /петдесет/ лева; 
� М.Г.В., живуща в с. Д., общ. Средец, обл.Бургаска – сумата от 50.00 

/петдесет/ лева; 
� Р.Т.Н., живуща в гр. Средец  – сумата от 100.00 /сто/ лева; 
� М.М.Г., живущ в гр. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева; 
� Я.В.И., живуща в гр. Средец – сумата от 150.00 /сто и петдесет/ 

лева; 
� М.М.Д., живуща в гр. Средец – 200.00 /двеста/ лева; 
� М.С.И., живуща в гр. Средец – сумата от 200.00 /двеста/ лева; 
� П.К.Й., живущ в гр. Средец – сумата от 400.00 /четиристотин/ лева; 
� С.С.А., живуща в гр. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева; 
� Ж.К.А., живуща в с. Р., общ. Средец, обл.Бургаска – сумата от 100.00 

/сто/ лева; 
� К.Д.К., живуща в с. О., общ. Средец, обл.Бургаска – сумата от 50.00 

/петдесет/ лева; 
� И.В.Д., живуща в с. С., общ. Средец, обл.Бургаска – сумата от 200.00 

/двеста/ лева; 
� Р.Н.М., живуща в с. К., общ. Средец, обл. Бургаска – сумата от 100.00 

/сто/ лева; 
� М.П.И., живуща от с. Б., общ. Средец, обл.Бургаска – сумата от 

100.00 /сто/ лева; 
� И.Д.Д., живущ в гр. Средец – сумата от 100.00 /сто/ лева. 

 
 

От залата излезе Стоянка Иванова. 
ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от инж. Иван 

Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на общински мери и 
пасища на земеделски стопани за стопанската 2012/2013 година – докладва 
инж.Маргарита Чолакова – директор на дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация.  

Д-р Надежда Палова: Колеги въпроси има ли? Господин Ненчев. 
Ненчо Ненчев: Само уточнение. Може и аз нещо да не разбирам, но понеже в 

началото на решението пише за стопанската 2012/2013 година, а в същото 
изречение отдолу пише за срок от 5 години. И въпрос – всичките земи в една 
процедура ли ще бъдат или поотделно за всяка ще има. 

Д-р Надежда Палова:  Кой ще отговори?  
Юлия Иванава: Не разбрах кои всички земи?  
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Ненчо Ненчев: Вземаме решение за стопанската 2012/2013 година, а после 

пише за срок от 5 години.  
Юлия Иванава: Да, могат да сключат 5 годишен договор за наем. 
Ненчо Ненчев: Да не е противоречие в едно изречение посочени различни 

срокове. 
Димитър Янков: Първото плащане коя година ще започне 2012 или 2013.  
Юлия Иванава: 2013 започва.  
Инж. Димитър Янков: Значи първото плащане 2013г. 
Юлия Иванава: Да. 
Инж. Димитър Янков: И с една процедура.  
Юлия Иванава: С една.  
Инж. Димитър Янков: Всичките са с една процедура, целукупно? 
Юлия Иванава: Да по списъка, който е приложен, имот по имот ще се 

обявяват.  
Инж. Димитър Янков: Ясна е процедурата, но може ли някой да играе за част 

от тези имоти. 
Юлия Иванава: Може разбира се. 
Други въпроси не постъпиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
 Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната 

записка, гласуваха: “за” - 12 гласа; “против” - няма; “въздържали се” – няма и  
Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 433 

23 май 2013 година 
 
1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да се открие процедура 

за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем 
за стопанската 2012/2013 г. на общински мери и пасища за индивидуално ползване 
в землищата на с. Белила, с. Бистрец, с. Богданово, с. Горно Ябълково, с. Дюлево, 
с.Загорци, с. Зорница, с. Кирово, с. Кубадин, с. Момина Църква, с. Синьо камене, 
с.Светлина, съгласно приложен списък, неразделна част от настоящото решение,  
за срок от 5 стопански години. 
  2. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата на търг с 
явно наддаване, 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 начална тръжна цена 6,00 лв./дка. 

3. Приема правила за поддържане на общинските мери и пасища в добро 
земеделско и екологично състояние: 

   3.1. Ползвателите се задължават: 
3.1.1. Да не използват  мерите и пасищата за неземеделски нужди. 
3.1.2. Да почистват мерите и пасищата от дървета, храсти, камъни 

и ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 
   3.2. Общината и ползвателите се задължават: 

3.2.1. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, 
производствени и опасни отпадъци. 
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3.2.2. Забранява се паленето на растителност  в  мерите и пасищата. 
3.2.3. Да се извършва балансирано  торене с минерални торове и 

умерено торене с оборски тор с цел недопускане замърсяване на повърхностните 
и подпочвените  води. 

 

С П И С Ъ К  

на свободните общински мери и пасища,  
предназначени за отдаване под наем за стопанската 2012/2013 година 

 
Землище с. Белила: 
имот №070001-3,205 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000049-25,908 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000107-7,801 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,   
имот №000152-10,189 дка, ІХ  категория-пасище,мера,  
имот №030004-69,628 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Георгиева могила” 
Землище  с. Бистрец: 
имот №000172-2,928 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Желева поляна” 
имот №000173-106,960 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Надара” 
имот №000177-30,830 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Надара” 
имот №000180-18,333 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Училищна нива” 
имот №000182-3,392 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Желева поляна” 
имот №011013-2,104 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №022050-6,306 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Горната каба” 
имот №024032-12,575 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.’Маджаров алчак” 
имот №024035-39,446 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак” 
имот №042008-13,282 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Двете кладенчета” 
имот №044016-12,706 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Надара” 
имот №044017-1,884 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Карталя” 
имот №044018-23,319 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Надара” 
Землище с.Богданово: 
имот №000188-37,150 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000189-11,186 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000190-1,660 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000654-11,263дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №004051-18,993 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №090005-1,286 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №093006-4,114 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №096002-7,664 дка, VІІІ  категория-пасище  с храсти, м.”Дюшеме дере” 
имот №116028-5,434 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Долап дере” 
имот №143005-1,628 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Гогул баир” 
Землище с.Горно Ябълково: 
имот №000082-108,002 дка, V категория-пасище,мера, м.”Загорка” 
имот №000270-10,381 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карчан баир” 
имот №000272-5,098 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
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имот №000995-1,546 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
Землище с. Дюлево: 
имот №000109-5,536 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Суха река” 
имот №000136-130,233 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000138-93,926 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000139-109,926 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000146-52,640 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Около село” 
имот №000159-66,885 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000162-85,391 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Суха река” 
имот №000170-14,703 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Домуз дере” 
имот №000268-22,503 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Димова чешма” 
имот №000324-23,910 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Калъчев мост” 
имот №000430-2,539 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Гората” 
имот №057055-35,882 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057065-8,174 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057067-17,131 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №057070-7,219 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №058006-2,070 дка, Х  категория-пасище,мера, м.”Бинковичка” 
имот №000471-36,969 дка, VІ  категория-пасище,мера, м.”Селска река” 
имот №015005-2,544 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №015020-1,936 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Около село” 
Землище с.Загорци: 
имот №000062-8,539 дка, ІV категория-пасище с храсти, 
имот №000063-6,385 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000098-9,098 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000109-7,011 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000111-37,576 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000113-15,152 дка, ІІІ  категория-пасище,мера,  
имот №000138-1,669 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000141-2,231 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000206-11,354 дка, ІІІ  категория-пасище с храсти,  
имот №000209-14,961 дка, ІІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000243-3,173 дка, V категория-пасище,мера, 
имот №000288-14,287 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000291-19,214 дка, V категория-пасище,мера, 
имот №191040-11,281 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №191041-7,328 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №191049-5,616 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №192021-7,668 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Ченгене баир” 
имот №193017-5,710 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Долни лъки” 
имот №193018-34,125 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Долни лъки” 
Землище с.Зорница: 
имот №000020-27,741 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000031-7,388 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
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имот №000038-31,993 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000044-8,929 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000046-9,468 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000047-10,993 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000059-21,711 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000060-46,331 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000061-6,931 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000168-8,899 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000173-2,854 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000175-3,981 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000176-5,396 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000191-1,893 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000192-1,335 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000193-5,047 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000203-8,995 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000251-6,383 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000254-1,226 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000255-2,074 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000264-7,207 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000269-2,763 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000270-1,666 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000277-2,992 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000284-3,521 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000286-4,167 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Зад хамбара” 
имот №000290-18,941 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000301-3,842 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, 
имот №000307-19,392 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000308-8,468 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000322-11,922 дка, Х категория-пасище,мера, 
имот №000430-540,610 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000471-12,180 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000479-23,259 дка, V  категория-пасище,мера,  
имот №000692-10,703 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
Землище с.Кирово:  
имот №000374-8,474 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000508-2,220 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Али паша” 
имот №036103-2,653 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №057017-4,791 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №079004-7,084 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №004004-2,999 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №000136-233,429 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Кавака” 
имот №000150-113,913 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №093011-4,001 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя” 
имот №111001-51,987 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
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Землище с.Кубадин: 
имот №000234-24,509 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №000241-48,700 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”При село” 
имот №000374-23,260 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
имот №003028-65,155 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Пеева могила” 
имот №013014-0,237 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бачова кория” 
имот №017014-10,237 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол” 
имот №017015-7,759 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол” 
имот №021012-40,176 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Яки бент” 
имот №037029-17,677 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент” 
Землище с.Момина църква: 
имот №000124-10,523 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Манкова кория” 
имот №000203-4,480 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Връшев дол” 
имот №000204-6,552 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Връшев дол” 
имот №000279-2,755 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000280-8,435  дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голата бърчина” 
имот №000300-2,446 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000339-1,466 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голата бърчина” 
имот №000348-1,841 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Коджабашова кория” 
имот №000417-7,336 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец” 
имот №000420-3,288 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Манков кладенец” 
имот №000442-2,344 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000455-1,309 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000761-8,318 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куртов дол” 
имот №000820-3,729 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Врачев дол” 
имот №000825-2,716 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Плачка” 
имот №000878-2,311 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №000882-1,658 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Врачев дол” 
имот №001421-3,606 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Манков кладенец” 
имот №001481-1,853 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Пелтека” 
имот №001663-1,528 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Шопова кория” 
имот №001684-5,422 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Манкова кория” 
имот №001685-4,203 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Манкова кория” 
имот №001687-3,986 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Манкова кория” 
имот №002140-7,792 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Стайкова кория” 
имот №040043-4,004 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №040064-7,008 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №050050-9,086 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №060194-15,885 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №134001-2,876 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000652-8,375 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каишева кория” 
имот №001231-31,610 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Дачковица” 
Землище с.Синьо Камене: 
имот №000049-22,911 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”До село” 
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имот №000051-1,655 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000085-3,576 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Костадин гьол” 
имот №000097-6,168 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000104-22,772 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000109-4,553 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000110-5,510 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000119-3,296 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №000155-9,005 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000157-2,456 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000159-62,533 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
Землище с.Светлина: 
имот №000101-5,478 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Големия юрт” 
имот №000144-3,724 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000145-1,234 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000150-7,355 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Старо пладнище” 
имот №000151-2,917 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Старо пладнище” 
имот №000188-1,716 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Димчева чешма” 
имот №000256-2,598 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Стопански двор” 
имот №000280-9,755 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куньова мана” 
имот №000330-12,422 дка, III  категория-пасище,мера, м.”Юрта” 
имот №000343-23,513 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Гробищата” 
имот №000350-6,916 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Стоянова чешма” 
имот №000383-3,528 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Гробищата” 
имот №049003-1,158 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №049010-4,211 дка, IV  категория-пасище,мера, м. „Край село” 
имот №162003-2,144 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Гробищата” 
имот №162004-1,681 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Гробищата” 
имот №163003-53,539 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Стопански двор” 
имот №173004-4,002 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”При село” 

 
   Общинският съвет прие решението с поименно гласуване. 
Общ брой на общинските съветници  - 17  
Присъствали – 12 
Гласували „за” – 12 
„потив” – няма 
„въздържали се”- няма  

1. Георги Димитров Вълчев      за 
2. Георги Стойков Георгиев    за 
3. Димитър Киряков Янков   за 
4. Димитър Нейчев Калайджиев  за 
5. Динко Янев Цъцаров     - 
6. Иван Димов Георгиев    за 
7. Иванка Йорданова Ковачева   за 
8. Красимира Славова Кадийска-Георгиева  - 
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9. Марин Георгиев Клинков    - 
10.  Надежда Ангелова Палова   за 
11.  Ненчо Атанасов Ненчев   за 
12.  Никола Димов Чолаков   за 
13.  Петър Славов Ангелов    за 
14.  Петьо Георгиев Колеолов   за 
15.  Стоянка Тодорова Иванова    - 
16.  Янка Атанасова Стойчева    - 
17.  Янко Калудов Германов   за 

 
 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят д-р Надежда 
Палова закри Двадесет и осмото  заседание на Общински съвет на община Средец.  
 
 
30.05.2013 год. 
   гр. Средец 
 
 
Изготвил протокола:  
                     
                                   /Даниела Петрова/ 
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                    /Димитър Калайджиев/ 


