
1. 

Председател: 
Секретар: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 

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

     Изх. № 96-00-05 
     02 юни 2021 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 20 

На 26 май 2021 година /сряда/ 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 Двадесетото заседание на Общински съвет на 
община Средец. 

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

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

  17.  Янко Калудов Германов 
 
Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, дами и господа от администрацията, добре 

дошли в зала едно на общината. Откривам Двадесетото редовно заседание на Общински 
съвет – Средец при кворум в момента от шестнадесет души в залата. Преди да 
продължим предстои да изберем секретар на днешното заседание. Имате думата за  
предложения колеги. Г-жа Биюкова. 

Яна Биюкова: Г-жа Владислава Цанева. 
Динко Цъцаров: Благодаря. Други предложения. …Ако нямате, който е съгласен г-

жа Цанева да стане секретар на днешното заседание, моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Владислава Цанева зае своето място. 

В залата влезе Мартин Джермов. 
Динко Цъцаров: Колеги, предстои да приемем дневния ред на днешното заседание. 

Няма промени след заседанието на комисиите. Има ли предложения за изменение или 
допълнение на проекта за дневен ред. Г-н Стаматов. 

Тодор Стаматов: Аз имам едно предложение. Тъй като т.13 според мен предстои 
да има по сериозен дебат, това е точката за предсрочно прекратяване на правомощията и 
освобождаване от длъжност на Управителя на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД – д-р Георги 
Христов Георгиев. И нека, ако колегите се съгласят да мине като първа точка в дневния 
ред тъй като голяма част от общинските съветници предполагам, че ще отдадат последна 
почит на г-н Зайков, за да могат нещата да се случат малко по-бързо. 

Динко Цъцаров: Благодаря. Г-н Янков имате предложение? 
Димитър Янков: Аз благодаря на г-н Стаматов, защото той ме изпревари. Моето 

предложение съвпада с неговото от гледна точка на това, че днес е погребението на г-н 
Зайков. Аз самия съм работил с него и ми се ще да присъствам и за това ми е молбата, 
предложението на колегата да се приеме. Даже ще предложа и точката, която е номер три 
- Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна 
класификация на бюджета и СЕС към 31.12.2020г. по подобни съображения, защото 
знам, че и други колеги може би ще искат да присъстват. Тя да стане т.2, ако не 
възразявате за допълнението, т.13 да е т.1, отчета да е т.2. 

Динко Цъцаров: Имате ли други предложения колеги. Гласуваме комбинираното 
предложение на г-н Янков и г-н Тодор Стаматов, т.13 от проекта за дневен ред, а именно 
предсрочно прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на Управителя 
на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД – д-р Георги Христов Георгиев да стане т.1 в дневния ред и  
като т.2 Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна 
бюджетна класификация на бюджета и СЕС към 31.12.2020г.. Който е съгласен с 
направените предложения, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Двадесетото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 



3. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Докладна записка от група общински съветници относно: Предсрочно 
прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на Управителя 
на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД – д-р Георги Христов Георгиев; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна 
бюджетна класификация на бюджета и СЕС  към 31.12.2020г.; 

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

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение 
на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 
през 2020 година; 

5.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Дарение на  горски територии, частна собственост, с начин на трайно 
ползване  „дървопроизводителна гора“, местност „Червен бряг“, по КК на 
землището на гр. Средец, общ. Средец; 

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

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ Х-248, кв.29 в 
с. Дюлево; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ V-150, кв.3 в 
с.Голямо Буково; 

9. 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; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 29221.111.311 по КККР на 
с.Момина Църква; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.1.153 по КККР на 
гр.Средец; 

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

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  
Продажба на поземлени имоти в землището на с. Дюлево; 
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14.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Поемане на пътни разходи на лекари от „Медицински център 
I“ ЕООД гр.Средец; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  
Прекратяване на концесионен договор, № КА 000938/2018 г. от 04.07.2018 год., 
с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот 
с идентификатор 70322.97.10 по КККР  на с. Суходол /номер по предходен план 
097010, ЕКАТТЕ 70322/, с  площ 117226 кв.м., находящ се в местността “До 
село“ в землището на с. Суходол, община Средец, област Бургас при граници 
имоти № № 70322.113.16, 70322.113.19, 70322.115.10, 70322.94.6, 70322.97.9, 
70322.97.13, 70322.203.2, 70322.98.1, 70322.98.2, 70322.113.15 и 70322.113.18, 
имотът актуван с Акт публична общинска собственост 
№1487/27.01.2021год.“; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Прекратяване на концесионен договор, № КА 000939/2018 г. от 04.07.2018 год., 
с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот 
с идентификатор 70322.108.108 по КККР на с. Суходол /номер по предходен 
план 100008, ЕКАТТЕ 70322/, с  площ 10340 кв.м., находящ се в местността 
“До село“ в землището на с. Суходол, община Средец, област Бургас при 
граници имоти № № 70322.102.3, 70322.108.14, 70322.108.109 и 70322.207.2, 
имотът актуван с Акт публична общинска собственост 
№1486/27.01.2021год.“; 

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

18.  Питания. 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №20 на Общински 

съвет – Средец./ 
 
 
 Иван Кичев: Г-н председател, кмета няма ли да ни удостои с внимание или е 
ангажиран. 
 Динко Цъцаров: Поканил съм го официално г-н кмета. Г-жа Дамбулова е тук, 
секретаря е тука, директори на дирекции присъстват. Поканен е г-н кмета официално. 
Уважаеми колеги започваме днешната работа с ТОЧКА ПЪРВА в днешния дневен ред – 
Докладна записка от група общински съветници относно: Предсрочно прекратяване 
на правомощията и освобождаване от длъжност на Управителя на „МБАЛ-
СРЕДЕЦ“ ЕООД – д-р Георги Христов Георгиев.  
 Приложен е текста. 
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Динко Цъцаров: Това е предложението в докладната, запознати сте, коментирали 
сме я, бих казал вече повече от месец. Заповядайте колеги, имате думата за изказване по 
тази докладна. Г-жа Яна Биюкова. 

Яна Биюкова: Аз искам да изкажа едно предложение свързано с докладната, мисля 
че ме чувате всички оттук. Безспорно всички факти, всички документи, които са 
представени сочат вината на д-р Георгиев. Но в случая, за да не излиза от група 
представители това предложение, нека да се направи едно по-обстойно разглеждане на 
проблема с д-р Георгиев. Нека да съставим една комисия с представители общински 
съветници от всяка политическа партия, която да извърши някаква среща, да се разгледат 
всички документи, да има някакъв диалог с д-р Георгиев и след което в рамките на един 
месец примерно до следващата сесия да се изготви вече категорично становище дали да 
се прекрати договора. Просто всичко да има някакъв канален ред и да си мине по свой 
ред, а не изведнъж слагаме една докладна и край, мисля, че е редно. 

Динко Цъцаров: Добре. Кой от двамата. Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: И аз от място тогава. Бих се съгласил с г-жа Биюкова, ако ние не 

сме извършили всичко това. Значи както спомена председателя преди малко, месеци 
наред разглеждаме това нещо т.е. комисия имаше, този който желаеше да се запознае се 
запозна. Разговори с г-н доктора са водени т.е. това което вие желаете да направи 
комисията е извършено. Този който е желал да се запознае можеше да го направи… 

Яна Биюкова: А юрист присъстваше ли в този преглед, в тези срещи. 
Георги Вълчев: Имаше получено становище, вие ако считате, че може ***, което е  

толкова важно. 
Динко Цъцаров: Г-н Янков. 
Димитър Янков: Уважаеми колеги, обръщам се и към колежката, събитията се 

случват на 17-18 март, оттогава са минали два месеца и повече, днеска сме 26.05. Имайте 
предвид, че срещите са направени. Вие поради други ангажименти вероятно не сте могли 
да присъствате, също и някои от колегите, но болшинството от колегите присъстваха на 
тази среща. Имаше срещи, които се направиха и в самата болница, проследи се всичко. 
Искаха се информации и отговори на писма, има кореспонденция различна, извършена е 
и тя е много обстоятелствена. Има второ искане на допълнителна информация и цялата 
пътека, която е трябвало да бъде извървяна по отношение на уточняване на 
обстоятелствата случили се в нашата болница, тя е извървяна и всичко е много подробно 
описано и в самата докладна с която сте се запознали всички вие.  Значи минали сме я 
пътеката и е минало доста време, това са повече от два месеца, за тези два месеца всичко 
е свършено. Аз самия като един от вносителите и като един от изготвящите докладната 
съм изчакал между другото и някакво друго решение, тя е входирана миналата седмица в 
четвъртък. Просто очаквах някой друг да се включи с предложение, но чисто и просто в 
крайна сметка се наложи да я входирам, но това не е нещо си, което ей така на Димитър 
Янков е хрумнало изведнъж. Ако си спомняте на предната сесия направих едно 
изявление и то беше във връзка с годишния отчет на МБАЛ, в което коментирах пак тази 
тема и казах колеги, при това всички колеги,  запознайте се обстоятелствено с 
проблематиката, който иска документите, в по-голямата си част преписките и писмата са 
разпратени до вас, отговорите са върнати до вас, съответно изискваната информация е 
приложена при председателя на общинския съвет. Помолих колегите, не си спомням вие 
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присъствахте ли на това заседание или не, както и да е, това е нещо, минало е достатъчно 
време, че ние да продължаваме с една или с втора комисия да тупкаме топката. В крайна 
сметка няма нищо от това, което е написано, което да е невярно, най-малкото 
председателя, ако беше нещо невярно щеше да го упомене, всичко сме разглеждали и 
заедно с него, защото съм ходили и на място с колегата Вълчев, и с колегата Гюров сме 
ходили горе в болницата не веднъж, два пъти. Официално сме се срещали и с доктора, 
коментирали сме проблема, аз смятам, че пътеката е извървяна. Тука няма грам 
неистина, тука има факти като имайте предвид само да се спрем на единия от тия факти с 
разпореждане на общинско имущество *** е достатъчен, а то има и други. Има чисти 
конфликти на интереси, доказано и с документи и с отговори, аз не виждам причина да 
се продължава да се тупка топката и да се търси не знам оневиняване ли ще търсим на 
този господин, какво ще търсим нямам представа. 

Динко Цъцаров: Г-н Стаматов. 
Тодор Стаматов: Към колегата Янков и към колегата Вълчев най вече искам да се 

обърна. Аз също съм един от хората, които бяха на посещение в болницата. Неоспорими 
са фактите, които вие сте изложили във вашата докладна, нещата сме ги видели черно на 
бяло, от един месец наистина продължаваме да дъвкаме една и съща тема. Смятам, че 
горе-долу вече всички сме на едно и също мнение, аз всъщност бях един от хората, които 
имаха желанието да са малко по толерантни по случая като търсим възможността да 
видим дали можем да наложим някаква санкция на г-н Георгиев. Но така поднесената 
информация, пак казвам доста време я дъвчехме, нещата са вече ясни какво ще се случи, 
но, има едно но. Г-н Георгиев по информация на няколко колеги е решил да оспорва това 
решение и смятам, че един подобен акт от негова страна, ако по този начин прекратим от 
раз всичко може да навреди на общинския съвет и ще има последствия, ще тръгнем в 
едни дела, просто не е начина да се вкарваме сами в батака, ако мога така да се изразя. За 
това в случая колежката наистина предлага нещо по-добро, ще сформираме тази 
комисия, ще има представители от всяка една политическа партия, аз лично също се 
нагърбвам да съм част от тази комисия, нещата да станат в законовия ред, да бъдат 
облечени в законност и да се случат. Не смятам, че някой друг в момента е на друго 
мнение. 

Яна Биюкова: Абсолютно това исках да кажа, това е причината да дам това 
предложение. 

Янко Германов: Той може да го оспорва и след време и пак комисията да си 
отговаря. 

Динко Цъцаров: Председателя на комисията по „Здравеопазване“ г-н Валери 
Ангелов иска думата. 

Валери Ангелов: Да приключим набързичко дебата, аз имам друго предложение, 
което мога да направя относно това, да бъдем така да кажем, да съберем двете желания 
от всички останали. Съгласен съм с г-жа Биюкова със сигурност, съгласен съм с колегите 
абсолютно, не става дума да оневиним някой, нещо да търсим да го спасяваме, че не е 
виновен, напротив. И със Стаматов съм съгласен, виновен е т.н. Съгласен съм и за тази 
комисия. Но за да не тупкаме както каза топката повече, моето предложение е 
максимално бързо да се състави тази комисия и да се направи извънредна сесия на която 
да се гласува и то е ясно, че ще се прекратят тези правоотношения. Както казаха г-н 
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Стаматов и г-жа Биюкова това да се случи по официалния законов ред с комисията и 
всичко останало. Не мисля, че в рамките примерно на десет дена ще бъде толкова 
тупкана топката, ако да кажем тази сесия я свикаме максимално бързо, а не до 
следващата сесия, ами извънредната може да бъде и до 10-14 дена, че и по-малко. Добре, 
окей, съгласен съм, голяма част от документите казахте, че са събрани, консултирано е с 
адвокати и т.н., аз също съм си направил труда. Хубаво е да има едно решение от 
общинския съвет за такава комисия да бъде съставена, да го имаме това като решение 
чисто законово, че е направена тази комисия, уточнила, видяла е всичко това, запознала 
се е с документите. Говорим за няколко дни т.е. не говорим за някакво спасяване или че 
човека ще избяга някъде, не става дума, че някой от нас ще вземе решение или ще вземем 
някакво друго. И вчера на комисиите го говорих с вас, с абсолютно всички сме го 
изговорили и знаем вината на този човек. В случая говорим даже не толкова за тупкане, а 
наистина чисто да се официализира, аз също съм говорил с адвокат, хубаво е да има 
решение за вземане на такава комисия, която да уточни всичко това. Да, съгласен съм, но 
доста хора, аз лично признавам си не съм присъствал и колегата Стаматов, и вие, и 
председателя има документи, не мисля, че ще се загуби толкова време в рамките на 
няколко дни да се разгледат, да се опита още една среща с господина, да се разговаря с 
Георгиев, ако иска да отказва, там всичко се описва от комисията и продължаваме 
нататък. Не мисля, че за 5-10 дни ще има някакъв проблем и за вас, но наистина да бъде 
официално и т.н. Както казвате той може да обжалва всичко, окей нека си обжалва, но 
когато имаме абсолютно всичко направено, аз поне винаги съм работил по този начин 
първо, второ, трето, да си ги направим както трябва, после кой каквото иска това да 
прави. Пак казвам никой от нас не иска да спасява, който и да е било, това е моето лично 
мнение, в крайна сметка аз не мога да кажа за колегите, но аз не търся да спасявам някой 
или пето и шесто или да имам някакви пристрастия и т.н. към някой. Това е което исках 
да кажа, благодаря. 

Динко Цъцаров: Предложение за срок направи ли. 
Валери Ангелов: Максимум да бъде две седмици, да бъде максималната дължина на 

абсолютно всичко т.е. до две седмици да има извънредна сесия това е моето 
предложение. Максимално бързо да се разгледат документите, максимално бързо да се 
състави тази комисия и да се приключи сагата, като мисля, че това е компромисен 
вариант за всички нас. Вие казахте, че всичко е описано, ще погледнем. Другото което 
трябва да се реши е чисто от юридическа точка да ме поправи г-н Чолаков ако греша, но 
как ще се случи това освобождаване т.е. той ще бъде освободен от отговорност или 
изрично трябва също да погледнем там как ще го направим, защото ние ако го освободим 
така трябва да знаем дали ще бъде освободен от отговорност. 

Даниел Чолаков: То ако е освободен от отговорност това значи, че по взаимно 
съгласие се разделяме. Иначе ние ако му прекратяваме предсрочно трябва да има някаква 
форма на вина. 

Валери Ангелов: Това казвам, нека да седнем да ги обсъдим, да видим, да ги 
извадим и като направим тази комисия да имаме официално всичко и да продължим. 
Временна комисия, говоря в рамките, нека от всяка една политическа партия се 
събираме, ако трябва и г-жа Камбурова да включим, да имаме адвокат, вие също сте 
адвокат, да решим точно правомощията, в какво нарушение да бъде, за кое от тези 
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нарушения да му бъдат прекратени правоотношенията и да приключи мача. Изобщо не 
става дума за тупкане на топка или за каквото и да е било. Съгласен съм изцяло с вас и 
казвам не мисля, че 5-10 дена, за да се официализира и се направи всичко както трябва би 
загубило някакво време, едва ли г-н Георгиев ще избяга в Дубай. Това казвам нали, не 
говорим за нещо което няма да се случи, не говорим за нещо което след  това най-
вероятно няма да бъде прието, пък каквото и да е било, това е моето мнение. Пак казвам 
не ангажирам никой с него, предложението го направих, преценете и вие, но ето и с г-н 
Чолаков това смятахме да изговорим, че е правилно да видим как ще бъдат прекратени 
тепърва тези правоотношения и т.н., не мисля че е голям проблема. Благодаря. 

Динко Цъцаров: И аз благодаря. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Колеги, ще ви посоча един пример който е касаел точно избор на 

управител на нашата болница, на МБАЛ-Средец само, че преди три години когато имаше 
обжалване от другия участник. Общински съвет – Средец е минавал, тогавашния, аз не 
съм бил в този мандат, колегата Ангелов доколкото си спомням, колежката Биюкова и 
някои други, така че няма нищо страшно от обжалване. Ако някои се притесняват може 
да се добави в докладната едно допълнително изречение,  т.3 – Допуска предварително 
изпълнение на решението по чл.60 от АПК, по памет говоря. По този  начин ни са 
развързани изцяло ръцете и на кмета да търси временно изпълняващ без се чака да влиза 
в сила през областен управител. Това умишлено не съм го писал, но не е пречка и да се 
добави. Но да се говори, че нещо не е изяснено това значи, че или докладната не е 
разглеждана обстоятелствено, тя вярно че е обемна шест листа изпечатан текст с 
всичките препратки към нашата наредба, към Търговския закон, към Закона за 
задълженията и договорите, към Закона за отнемане на имущество и т.н. всичките тези 
текстове са фиксирани. Аз не виждам какво ще направи една комисия допълнителна като 
имате предвид, че на предната сесия аз призовах управляващата група, вземете мерките. 
Аз не съм държал да съм вносител на въпросната докладна, защото тя е една материя 
която нали се сещате, че се понася някаква отговорност и обществена и политическа. 
Призовах управляващите направете нещо в рамките между двете сесии, направете нещо, 
изчаках. Тя докладната ми беше готова в понеделник на седемнадесети, аз я входирах на 
двадесети, защото изчаках да видя нещо да не би в крайна сметка управляващата група 
да е предвидила, а сега ми се говори за ново просрочване и т.н. Аз не желая да участвам в 
каквато и да е била комисия колеги, защото съм запознат изцяло и съм го концентрирал в 
този текст. Комисия каквато и да е било, защото вие сте прав за обжалването, че няма 
притеснение г-н Ангелов, няма защо да имаме, но не сте прав от гледна точка на това да 
спазим реда и да видим по какъв ред да го освободим, той е посочен. Той е посочен 
перфектно бих казал и господина, ако иска и да си обжалва на сто инстанции има 
правото, той беше заявил след първото събрание в една неформална среща, че ще 
обжалва, ами да си обжалва. Това не следва, че от страх от обжалване или от някои други 
такива притеснения да държим нещата. Аз съм на мнение настоящата докладна да се 
гласува в този вид. По нататък, ако не се приеме случайно каквато искате комисия си 
организирайте и каквото искате си тупкайте топката, но срещу това, което е вътре никой 
не може да е, как да кажа, то не е атакуемо, защото отговаря изцяло на факти и на 
законови нормативни текстове, това е което мога да кажа, не виждам повече смисъл.  
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Валери Ангелов: Искам да кажа, че това беше въпрос към г-н Чолаков, който може 
би не трябваше да е от трибуната. За самото освобождаване нямам притеснение за там. 
Но със сигурност не казвам, че има нещо по докладната ви, куца или каквото и да е било, 
като предложение да го формулирам по правилно беше за комисията, която предложи тя 
да бъде в максимално по-кратък срок, ако се случи, това беше моето предложение. И 
другото което беше като предложение е това, за да може да стане официализирано и да 
има решение на Общинския съвет, че има такава комисия. Да, вие сте прав казахте 
наистина, че сте ходили, че е предложено още на миналата сесия, съжалявам лично аз, че 
наистина бях ангажиран и не можах да присъствам. Може би още тогава аз лично бих 
предложил това да се случи, за да може още на тази сесия да бъдат прекратени тези 
правоотношения. Пак казвам, моето мнение е това, че аз при една бъдеща такава комисия 
и при евентуална да кажем сесия която се проведе, мога и сега да го кажа, че аз ще бъда 
за освобождаването на въпросния господин. Така, че нищо против нямам, както казахте 
постарал съм се, прочел съм я, да, шест страници е и със сигурност няма нещо, което да 
*** отразява относно обжалванията, нали да не се разбираме грешно. Идеята ми беше 
тази комисия, официализира се, минало е през общинския съвет това решение, има  
максимално кратък срок… 

Димитър Янков: ***  това е достатъчно официализирано. 
Валери Ангелов:  Изслушайте ме, окей, съгласен съм, но пак казвам точно това 

беше компромисния вариант от всички останали, да не проточваме до следващата сесия, 
да не се случва това. Точно да не си мислите вие да кажете ама не те сега искат това, не, 
аз казвам моето мнение, не отговарям за колегите, но моето мнение е това. Мисля, че 
това е наистина вариант, който е компромисен за всички в момента тука, изключваме 
партийно, изключваме управляващи групи, изключваме всичко останало. Аз говоря от 
мое име, всъщност аз съм си сам, чисто партийно няма кой знае какво да кажа, но мисля 
че това лично за мен е най-правилния вариант компромисен. Пак казвам никой не търси 
спасение на въпросния човек и никой не тръгва срещу вашата докладна и това което е 
описано в нея. Нали трябва да сме глупаци, за да се случи това нещо. Дал съм я, прочел я 
е адвокат и всичко останало, това е от мен. 

Иван Кичев: Може ли нещо да кажа и аз. Аз бих предложил на г-жа Камбурова да 
чуем нейното становище по въпроса. Аз го четох вчера, но конкретно нейното становище 
относно създаване на подобна комисия, относно евентуални последици при обжалване, 
бих желал да ви чуя становището.  

Адв. Ирина Камбурова: В какъв смисъл, аз смятам, че няма пречка. 
Законосъобразно е да се сформира такава комисия и тя да излезе с официално становище. 

Иван Кичев: Да, това е ясно. Аз питам обратния вариант по скоро, ако не се 
сформира, според вас ще има ли последствия евентуално при обжалването ще имаме ли 
някакви последствия, това ви питам като юрист. 

Адв. Ирина Камбурова: Аз не мога да кажа какво би се произнесъл съда, защото аз 
не съм наясно по какъв начин са протекли предходни проверки и не съм запозната с 
документите с които разполагате. Запозната съм със съдържанието на докладната. 

Иван Кичев: Докладната чела ли сте я. 
Адв. Ирина Камбурова: Да. Аз не мога да кажа на база на какво е изготвена тази 

докладна, нали има ли предшестващи проверки, какви документи и как са събрани. 



16. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Тодор Стаматов: Аз всъщност имам една молба, искам да апелирам към г-н Янков 
да не абдикира от участието си в една такава бъдеща комисия, защото той всъщност е 
един от двигателите на това което се случи в крайна сметка и искам да го помоля да 
участва в нея, ако тя бъде сформирана разбира се. 

Динко Цъцаров:  Г-н Вълчев заповядайте. 
Георги Вълчев: И аз ще бъда кратък, за да се чуваме. Колеги, много се радвам, че 

говорим така спокойно, с разбиране и се радвам, че разбирате какво става и аз го 
разбирам. Има една такава тенденция, не искам никой да се обижда, която е била 
вероятно и в предния общински съвет и продължава и в този, нямам нищо против. 
Тенденцията е следната, щом не съм казал аз ще отлагаме ли, нищо че е вярно, ще го 
направи друг ли, аз трябва да кажа. Ние дадохме тази възможност вие да кажете, но 
понеже обикновено винаги се мълчи, чака се, ако може да се отече и накрая вече когато 
опре яйцето с извинение, решавате комисия. Лошо няма. Няма проблем тази комисия, 
радвам се че сте стигнали до този извод до който всички стигаме. Ние сме готови да 
направите това,  комисия, моля не ни карайте да участваме в нещо, което е абсолютно 
безсмислено според нас. Нека се гласува точката. Направете си комисия, ще подкрепя и 
вашето предложение да речем, че до 14-дневен срок да си направите комисия и да излезе 
със становище, но нека да си продължим по темата, това ми е мисълта.  

Димитър Янков: Може ли г-н председател да преминем към приключване. Чуха се 
мнения. Колеги, Димитър Янков, Георги Вълчев, Лало Гюров не искат да поставят така 
нещата кой да води бащината дружина. На 22.04. Велики четвъртък, с г-н кмета се 
засичаме пред общината на кафе „България“, много кратък триминутен разговор, аз му 
казах има съществен проблем г-н кмете, вземете мерки. Не е проблем, ако някой не иска 
да бъде лошия да ми се обади, аз ще съм лошия, аз ще я напиша докладната, аз ще я 
входирам и т.н. Мина една сесия, която беше априлската, никой не ми се обади. Идва 
втора сесия никой не ми се обажда колеги, никой. Не съм искал това да е, забележете, ако 
не сте обърнали внимание, това е докладна записка от група общински съветници, не е 
казано от групата на СДС. В писмото е казано, колеги, всеки може да се присъедини към 
докладната записка. Не си мислете, че този кръст и тази отговорност ми се ще да го нося, 
но просто не мога в продължение на два месеца и минали две сесии, идва третата да си 
затварям очите. Сега в един момент когато я слагам на масата тази докладна, изскача 
предложението за комисия. Слушайте какво ще ви кажа, благодаря г-н Стаматов, че 
казвате, че съм в час с проблема, да, аз съм в час с проблема и понеже съм в час с 
проблема и всичко съм видял, аз не виждам въобще смисъл да участвам в каквато и да е 
било комисия, нито пък и групата на СДС, които сме обстоятелствено запознати и 
тримата. Предлагам ви да минем към гласуване на настоящата докладна. Каквото и ще да 
се случва с докладната, да се случва, след което, ако искате и толкова държите да си 
сформирате комисии, си я сформирайте управляващите. Аз ви чаках в продължение на 
два месеца и половина нещо да придвижите, да сложите на масата на дневния ред, не се 
случи, затова тази докладна е входирана от нас тримата. Тука не се гонят политически 
дивиденти, това е обществено, затова го писахме и придружителното писмо, което г-н 
Вълчев го внесе. Призовал съм и на предната сесия, колеги моля ви се отворете си очите, 
случва се нещо, което не е редно. Да, по едни или други причини председателя на 
„Здравната комисия“ беше зает с каквито и да са там политически и други обществени 
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ангажименти няма значение. Но сега защото не произлиза от управляващите, аз съм 
изумен от това нещо, ама хубаво, аз съм предупреждавал и в зала и в частни разговори,  
излезте с нещо. Това е, да минем към гласуване. Това е предложение да прекратим 
дебата, вече няма смисъл. 

 Георги Вълчев: Много се извинявам, само лека поправка. Не че не е излизало от 
управляващите, обидно е към тях. Не произлиза от кмета на общината. Не искам да 
обиждам колегите тука. Колегите тука са готови. Просто не е готов един човек, който 
никога не е готов. 

Динко Цъцаров: Колеги, предложението на г-н Янков беше да прекратим дебата и 
да преминем към гласуване. Има предложение от г-жа Биюкова да се създаде комисия, 
която да извърши проверка на фактите и в кратък срок, който ние тука ще приемем, да 
излезе с предложение към общинския съвет. Подлагам на гласуване това предложение на 
г-жа Биюкова, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 3 гласа; “въздържали се” – 4 гласа. 
 Динко Цъцаров: Това предложение се приема. Колеги, трябва да гласуваме и 
докладната както е предложена от вносителите. 
 Димитър Янков: Г-н председател, ще ви направя една забележка. Процедурно това 
предложение изобщо не трябваше да се гласува, то е извън контекста на самата докладна. 
Аз обявих, вие си входирайте докладна, предлагайте си комисия, правете си комисия. 
Тука в контекста на докладната едно подобно предложение въобще не е за гласуване на 
дневен ред, както и да е, продължавайте нататък. 
 Динко Цъцаров: Г-жо Камбурова, има ли проблем по този начин. 
 Адв. Ирина Камбурова: Няма, това е предложение по докладната. 

Динко Цъцаров: Гласуваме докладната така както е предложена от вносителите, 
който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 10 гласа. Не се 
приема. 
 Динко Цъцаров: Колеги, предстои тъй като има предложение за създаване на 
комисия да се избере състава и срока на действие на тази комисия. Предложение за 
срока. Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Четиринадесет дни. 

Димитър Янков: Г-н Вълчев, моля ви нека те да си посочат, може да искат и 
четиринадесет месеца. 

Валери Ангелов: Предложението на колежката беше до следващата сесия, аз 
предлагам четиринадесет дена и това да е максималния срок. 

Динко Цъцаров: Четиринадесет дни, ако правилно съм видял се пада 09.06. т.е. в 
срок до девети юни комисията трябва да излезе с предложение, след което правим 
извънредна сесия. Гласуваме това предложение, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 2 гласа. 
Динко Цъцаров: Приема се предложението. Предложение за състав на комисията, 

напомням че трябва да е нечетно число. Имате предложение за състав на комисията като 
бройка и съответно вече имена. 
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Яна Биюкова: Понеже аз предложих в състава на комисията от всяка политическа 
партия да има представител. Тъй като вие сте били в предната комисия г-н Цъцаров нали 
така. Да, сега в тази комисия, която всъщност ще е законова, г-н Янков каза, че няма да 
участва, но аз все пак ще го предложа… 

Димитър Янков: Не, няма смисъл колежке, давам си отвод. 
Динко Цъцаров: Колежке, нека всяка партия да си предложи кандидатурата. 
Димитър Янков: Казахме СДС няма да предлага. 
Иван Кичев: И ние няма да предлагаме. 
Динко Цъцаров: И вие няма да предлагате. 
Иван Кичев: Ние сме по принцип против, така че за какво да участвам, аз съм 

участвал, присъствах, знам фактите, какво да установявам повече от това, да видя колко е 
разрушено горе, че е паднала бомба ли, това ли да видя отново. 
 Димитър Янков: Който не е установявал да отиде да си установява. 
 Динко Цъцаров: Съгласен съм. В такъв случай правя предложение комисията да е в 
състав от пет души, няма смисъл да е повече след като две от партиите отказват. 
Заповядайте за предложения. Аз  предлагам г-н председателя на „Здравната комисия“ 
като представител на НФСБ. Други предложения колеги. 
 Валери Ангелов: От моя страна г-н Стаматов предлагам, той е участвал предишния 
път, ако има желание. 
 Яна Биюкова: Г-н Петьо Колеолов и адв. Камбурова. 
 Динко Цъцаров: Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Предлагам от общината кмета, защото той ще вземе решението, 
реално той ще го вземе, тъй че тя комисията няма значение. 
 Димитър Янков: Комисията трябва да е от общинския съвет г-н председател, като 
действително г-жа Камбурова може да е привлечен член като консултант. Така, че няма 
никаква пречка да се ползва г-жа Камбурова като консултант, но трябва да са пет човека 
от общинския съвет, тя си е поначало юридически консултант на общинския съвет. 

Динко Цъцаров: Също съм съгласен с вас. Аз предлагам г-жа Цанева за член на 
комисията. Г-жо Камбурова, относно предложението на г-н Янков, комисията да се 
състои само от общински съветници, вашето мнение. 

Адв. Ирина Камбурова: Мисля, че така е редно. Аз нямам право да правя каквито и 
да е било предложения, не съм част от този състав, така че. 

 Динко Цъцаров: Добре, искам да бъдем точни затова ви питам. По същия начин 
стоят нещата и с предложението на г-н Вълчев като член да бъде привлечен г-н кмета, 
така че няма смисъл изобщо да се гласуват тези предложения. До тук станаха пет имена. 
Има ли други предложения. Няма. Колеги, предлагам анблок да гласуваме състава на 
комисията: Валери Ангелов, Динко Цъцаров, Тодор Стаматов, Петьо Колеолов и 
Владислава Цанева, който е съгласен с това предложение моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 гласа. Приема се. 
Динко Цъцаров: Състава на комисията е ясен. Имате думата за предложение за 

председател на комисията. Г-н Валери Ангелов. 
Валери Ангелов: Г-н Цъцаров предлагам за конкретния случай. Имате голяма част 

от необходимата документация, която е входирана, за да може да се случи по-бързо това. 
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Динко Цъцаров: Добре. Други предложения колеги. …Няма, гласуваме 
предложението на г-н Ангелов, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 6 гласа. Приема се. 
Динко Цъцаров: Приема се предложението. И така окончателния състав на 

комисията е:  Председател: Динко Цъцаров, членове: Валери Ангелов, Тодор Стаматов, 
Петьо Колеолов и Владислава Цанева, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 гласа. Приема се. 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 307 
26 май 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.20, ал.1 и ал.2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Не приема проекта за решение в докладната записка. 
2. Създава временна комисия в състав: 
Председател: Динко Цъцаров 
Членове:         Валери Ангелов 

    Тодор Стаматов 
    Петьо Колеолов 
    Владислава Цанева,  

която да извърши проверка в „МБАЛ – Средец“ЕООД гр. Средец по посочените в 
докладната записка факти и да представи становище в Общинския съвет в срок до 
09.06.2021г. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 7 

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

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

  11.  Лало Антонов Гюров  въздържал се 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
  
 Димитър Янков: Г-н председател, от групата искам изказване. Ще бъда кратък, 
защото напредна времето. Уважаеми колеги от управляващата група, десет човека, това е 
поредното надуване на мускули от ваша страна. Няма проблем стига крайния резултат на 
края да е правилния резултат, но ще ви кажа господа победители, че има една максима -
победителите не ги съдят, но всяко правило пък си има изключение. Има изключение и 
тази максима, защото в конкретния случай, дами и господа победители вие ще бъдете 
съдени, ако не направите това, което трябва да направите, защото обществената тежест и 
отговорност е голяма. Какво се оказва в момента при наличие на постоянна комисия по 
„Здравеопазване“ в която аз съм член и г-жа Чобанова е член, и трима човека от 
управляващите, които нито един с председателя, не го упреквам, така му се е случило, но 
е факт през този период от време не се е заинтересувал, не е дошъл, може да не е видял 
документите не знам, не мога да упреквам, но въпроса е, че  не е присъствал на срещите. 
Ние правим една абсолютно безсмислена временна комисия изземвайки функциите на 
постоянната комисия по „Здравеопазване“, нека да бъде ваша воля, но ви казвам от този 
момент нататък и отговорността е ваша. Затова аз и нашата група и съвсем с право и 
колегите от БСП ни подкрепиха, ние абдикираме от тази комисия, защото е 
безпредметна, но въпреки че е безпредметна дано даде някакъв реален резултат. Дано не 
е някакъв фронт за спасяване на един човек, който не е за спасяване. Благодаря за 
вниманието. 
 Динко Цъцаров: Тодор Стаматов от групата на ГЕРБ. 
 Г-н Тодор Стаматов: Този път пак искам към г-н Янков да се обърна. Г-н Янков, 
мисля че този път нищо политическо няма тука, с протегната ръка искахме също и вие да 
поемете тази отговорност на плещите си, отказахте. Колегата Ангелов в момента си каза 
ясно мнението и смятам, че то няма да се промени за тези петнадесет дена по никакъв 
начин, все пак на първо място сме мъже, но ще поемем отговорност така както вие ни я 
предадохте достойно. Човек който наистина няма как да бъде спасен ние не можем да му 
дадем сламката, няма как да се случи. 
 Динко Цъцаров:  Г-н Валери Ангелов от НФСБ. 
 Валери Ангелов: Страшно кратък ще бъда. Просто вашето изявление последното, 
което беше, да, съгласен съм, отсъствал съм без значение лични, здравословни, служебни 
и каквито и да е било причини, в конкретни случай са били публични и не мисля, че 
нещо трябва да ме е срам и каквото и да е. Точно в момента не мисля, че и по това, което 
ще кажа също трябва да ме е срам, да, отсъствал съм. Направих предложение, вие 
казахте, че не знаете дали съм се запознал с документите, слава богу мога да чета, 



21. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

направих си труда влязох, прочетох ги. Да, искам да видя какво се е случило, нямало е 
възможността това да се случи тогава, предложих в конкретния случай дори и много по-
кратък срок, защото аз също не желая да се бави и да се проточва това, което казвате вие. 
Съгласен съм изцяло с докладната която сте внесли. Отново казвам, че поради някакви 
причини без значение какви били мои все пак имам право да отсъствам, мисля че и 
законно е така, ако искате да питаме и г-жа Камбурова. 
 Димитър Янков: Аз не те обвинявам колега. 
 Валери Ангелов: Понеже тръгнахме от това, че има комисия – да, има комисия и 
снощи също беше събрана тази комисия, снощи също беше моето предложение едно към 
едно по този начин, мисля че го изказах и мнението си снощи, не мисля че е било по 
различно от това, което е в момента. Няма да бавя повече, аз си признавам, ако е грешка 
за вас че съм гласувал поради някакви причини нека да си взема този грях, но в момента 
искам да си го опростя дори сам за себе си с тази комисия, да видя и решението. Както 
каза г-н Стаматов никой не казва и го заявих преди малко официално, че моето решение 
на девети на сесията ще бъде за прекратяване на правоотношенията на този договор, 
мисля че това е достатъчно. И приключвам, просто от такива обвинения лични не мисля, 
че има нужда. 
 Динко Цъцаров: Изявления от групата на БСП. Няма изявления. 
 Иван Кичев: Аз мисля, че това предварително обрича резултата от комисията,  
обезсмисля съставянето на комисията, но няма значение, това си е съвсем отделно. 
 
 

Динко Цъцаров: Колеги, преминаваме към ВТОРА ТОЧКА от дневния ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ 
на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна 
класификация на бюджета и СЕС към 31.12.2020г.. 

Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни дейности и 
човешки ресурси” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Благодаря г-жо Колеолова. Заповядайте колеги. Г-н Кичев. 
Иван Кичев: Колеги, аз ще се опитам съвсем накратко да мотивирам моя глас 

против приемането на касовия отчет на бюджет 2020, защото считам, че има достатъчно 
причини и основание затова. Няма да коментирам правописни и стилистични грешки, 
нито множествата разминавания в цифри, числа, таблични и графични изображения, 
както недовършени и трудно разбираеми изречения, защото това не е най-същественото, 
за да не прозвучи като заяждане. Ако някой прояви интерес за какво говоря мога да му го 
покажа в последствие. И вчера заявих, че е безумие в разходната част на бюджета да 
отчитаме 8-9% или на 1600х.лв., а в новия приет бюджет за 2021г. дори тези проценти са 
12-13 за тъй наречените прословути външни услуги. Бюджетния преходен остатък в края 
на годината е 2512133лв. 12%, което според мен говори като цяло за лошо планиране и за 
небалансирано планиране по скоро. Защо тези средства не са реализирани, да, част от тях 
може да са целеви, но по-голямата част особено в местни дейности след евентуална 
актуализация може да бъдат оползотворени. Отчитат се четиридесет проекта, като 
привлеченото външно финансиране е в размер на 2616970лв. безвъзмездна финансова 
помощ. Колко от тези проекти господа и госпожи са с реална обществена значимост, 
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колко от тях допринесоха за подобряване качеството на живот в общината с изключение 
на  определен приятелски кръг, като царят разбира се също е включен в тоя кръг. Единия 
от основните компоненти доближаващ общината до рисковата зона, а именно 
просрочените вземания и задължения независимо, че отчита незначителен спад, 
продължава да е изключително тревожен. Както е посочено в анализа, плащането е 
приоритет на основните разходи - за работни заплати, общински дълг, храна, горива и 
медикаменти, но това не пречи отново по разпореждане на царя да се плащат на мига на 
определени фирми като тази на моя съученик примерно Петко Джеджето, която дори 
няма договор с общината за извършване на дезинфекция за COVID забележете. Други 
обаче, които явно не се отчитат могат да почакат и с години. Съществен дял от 
просрочените задължения се пада на любимите външни услуги 69% или 698723,28лв. 
Друг изключително тревожен факт е, че просрочените публични вземания бележат ръст с 
388536лв. или общият им размер е 2117899лв., какво да кажем за несъбираемите 
вземания поради изтекла давност или несъстоятелност на фирмите в размер на 980261лв. 
почти милион. Някой направил ли се е труда да анализира дали част от тези фирми 
длъжници не са подпомогнати умишлено към тази несъбираемост. Дали част от техните 
собственици под прикритието на нови фирми не участват отново в реализирането на 
общински проекти, защото аз имам сериозно съмнение, че има такива. И в тази връзка 
настоявам да бъде публикуван списък с основните фирми длъжници. Мерките 
предприети в тази насока продължават да имат нулева ефективност, ако въобще са 
предприети такива. Независимо, че приходите през 2020г. бележат ръст с 2210911лв. 
благодарение обаче на завишената субсидия от републиканския бюджет, в тази връзка 
обаче собствените приходи отчитат спад с 268783лв. Това най вероятно няма да се дължи 
на уникалния бизнес климат, който е създаден тука, на непрекъснатия финансов поток от 
външни инвестиции и от завишените ръководни стандарти в общината, най вероятно 
няма да зависи от това. Не по малко тревожни са и цифрите в данъчната политика, 
несъбрани, но начислени  данъци за 2020г. – 209955лв., а от предходни години сумата е 
общо 803162. Трудно събираеми и несъбираеми данъци са 188х.лв. За да не ви отегчавам 
в разходната част няма да се впускам в анализи и заключения. Само обаче като начало 
искам да попитам, някой може ли да ми изброи кои са 32 кметства в общината, които са 
цитирани тука, че аз нещо не мога да ги изкарам като смятам. 32 кметства със 
съответните администрации към тях,  които имат сериозни разходи. Ще цитирам някои 
фрапиращи суми за външни услуги, общинска администрация 179344, дейност чистота 
106353, други дейности по култура 69х., дейност селско и горско стопанство 435х., 
дейност ООУ 194х. И сега бих искал да задам няколко конкретни въпроса тъй като 
гледам, че има представители от всички дирекции, вчера зададох въпроси, бях упрекнат, 
че не ги задавам към правилните хора. Така, че молбата ще ми е нека всеки да прецени 
кой въпрос в коя компетентност е и евентуално да отговори. Как се постигат абсолютно 
еднакви стойности между планирани и отчетени разходи основно при външните услуги, 
има много такива случаи, просто до стотинка, до левче, това е предвидено, направо съм 
изумен с тази предвидливост. Как е постигнато това г-жо Колеолова, защото знам, че вие 
ще ми отговорите, има над двадесет случая такива. 

Анета Колеолова: Не, не е двадесет, целият отчет е така.  
Иван Кичев: За отчета е ясно. 
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Анета Колеолова: Всъщност плана спрямо отчета съпоставен в края на годината 
разликата е само тази, която е обезпечена със средства два милиона и нещо… 

Иван Кичев: За отчета не говоря като цяло г-жо Колеолова, говоря конкретно по 
пера, разхвърлени пера на отделните дейности за конкретни външни услуги. 

Анета Колеолова: За всички всяка външна услуга, те са §1020 както всички 
останали параграфи са покрити с планирани кредити, тези планирани приходи са от 
приходната част. Не са покрити, в края на годината няма как да остане изхарчени пари 
без да са покрити с кредити, с точния размер на кредита. Това е в резултат на вътрешна 
промяна между параграфите, в изключителни случаи няма как да се планира до стотинка 
в началото разходите как ще бъдат извършени затова е дадена възможност в края на 
годината да се прехвърлят планираните кредити от един параграф в друг параграф.  
Поради тази причина план – отчет е равен. Там където не е равно това означава, че има 
неусвоени средства. Тези неусвоени средства са налични и тези налични средства само 
да добавя, че са изключително целеви средства, нямаме нито една свободна стотинка, 
която да се харчи по друг начин, говоря за местните дейности. За държавните дейности 
това са делегирани правомощия на разпоредителите, на училищата и на институциите. 
Там също ние няма как да *** разплащане. 

Иван Кичев: Мен ми е много интересно след като многократно вече задавам въпрос 
за тези прословути външни услуги и никой не ми обяснява точно какво включват, по кои 
раздели какво е включено и как се отчитат тези външни услуги. И вие сега ми 
обяснявате, че накрая на годината ги приравнявате. 

Анета Колеолова: Говоря за плана. 
Иван Кичев: Да, с плана, този отчет, който ви дават на вас за изразходваните 

средства по външни услуги нали е на база на някакви отчетни документи, фактури. 
Анета Колеолова: Има абсолютно за всяко едно нещо доказателство. 
Иван Кичев: Да и с тези фактури като ги сметнете излизат до стотинка с 

планираното, това ви питам. 
Анета Колеолова: Това нали обясних, че плана е актуализиран. 
Иван Кичев: Добре, окей. На страница 29 какво включва дейност – други дейности 

на икономиката ми е интересно и на какво се дължи увеличението в разходите от 
154493лв. на стр.29 по моите документи. 

Анета Колеолова: Тази дейност *** от които 370х. са за работни заплати и 
осигуровки и 170х. за издръжка, има субсидии на Диалога 90 и няколко х.лв., за 
транспорт на хляб 28х.лв., това са целеви средства и други външни услуги… 

Иван Кичев: И това завишение всъщност се дължи на субсидията към Диалог така 
да го разбирам най-вече. Добре. Страница 28 във функция икономически дейности, също 
издръжката отбелязва ръст от 356331лв. за коя издръжка става въпрос, защо не е много 
ясно изписано и на какво се дължи това увеличение драстично 350. 

Анета Колеолова: Това е за цялата функция икономически дейности, която 
включва селско-горско стопанство, всъщност това увеличение идва от дейност ремонт 
пътища, там са външните услуги за зимно поддържане, капиталовите разходи и дейност 
други дейности на икономиката за Диалога, всичко това влиза в тази таблица. 

Иван Кичев: Аз виждам какво влиза в него мисълта ми е от къде дойде тази 
драстична разлика в сравнение с миналата година като завишени разходи 350х.лв. 
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Анета Колеолова: Решението е 355х.лв. там има отчетен текущ ремонт на 
пътищата, които бяха преходен остатък от предната година и тази година се извършват 
плащанията… 

Иван Кичев: Ремонт на ремонта. Защото виждам там, че има един основен ремонт 
който отново се ремонтира. То е текущ ремонт на основния ремонт. 

Анета Колеолова: Не, текущ ремонт на четвъртокласната пътна мрежа и поради 
тази причина има завишение. 

Иван Кичев: Стигаме до дейност ремонт пътища, както и вчера ви попитах и не ми 
беше отговорено, стр.28 за зимно поддържане са платени 83407лв., по надолу е казано 
трансфер целеви средства зимно поддържане превод 234х.лв. от които са платени 70х.лв. 
Не ми става ясно сега 83х.лв. за какво са платени и съответно тези 70х.лв. от къде идват 
също, препокриват ли се тези суми, как е изписано, затова не ми стана ясно и пак питам. 
И съответно нали попитах за кои отсечки става въпрос тука, как е отчетено това зимно 
почистване, защото имаше 4-5 снежни дни доколкото съм направил справка, а пък доста 
сериозна сума излиза изхарчена за снегопочистване, много скъп бензина ли, гумите на 
тракторите ли. Искате ли да го оставите това допълнително, аз обещах че ще дойда така 
или иначе. Същото обаче искам да допълня, за да сме наясно, защото ще искам и там 
документи, целеви трансфер от АПИ - 57647лв., неусвоени са 18х.лв., тези 18х.лв. 
върнати ли са на АПИ. 

Анета Колеолова: Не са върнати, те са налични. 
Иван Кичев: Налични са, добре. С останалите 39612, които идват като разлика, не 

са цитирани, но аз съм ги сметнал, попитах и вчера, държа да ми се каже какво е 
запълнено, кои пътища са отремонтирани, кои отсечки от тези 10км, които съгласно 
споразумението с АПИ общината трябва да обслужва. Кой ще ми отговори на този 
въпрос, има ли тука представители от компетентните администрации. По отдолу 
общинско предприятие ОБЧ отчита отново целеви средства от АПИ – 59х.лв., тези 39 в 
тази сума ли са включени. Питам кои дупки е запълнило ОБЧ с тези 59х.лв. от преди 
изборите 2019г. с изключение на отсечка от „Никола Попов“ няма запълнена една дупка 
от останалите пътища. Как са отчетени тези резултати, има ли представител на 
общинското пътно управление при приемането на протоколите за отчитане, много ми е 
интересно. И в крайна сметка по този протокол общината има задължение дори да 
дофинансира ремонта на тези пътища, ако не достигнат целевите средства приведени от 
АПИ. В случая за тази година 48х.лв. приведени ли са вече от АПИ. Още не са приведени 
при положение, че до март пише, че е крайния срок. 

Анета Колеолова: Миналата година бяха също забавени, почти една година. 
Иван Кичев: При положение, че част поне от тези пари се привеждат, защо долу не 

са извършени ремонти на тази основна артерия за която ставаме за смях с този прословут 
„Никола Попов“. Общината има задължение освен да го извърши този ремонт, да  
дофинансира, ако се наложи, но е задължена по протокола подписания споразумителен 
протокол,  да извършва ремонтите задължително всяка година. Същата работа важи и за 
снегопочисването. И тези неща ще бъдат внесени наистина в други институции това го 
казвам съвсем отговорно без да плаша някой. И последен въпрос, който искам да задам. 
Тъй като разбрахме, че част от хонорара на г-жа Камбурова е отчетен във външни услуги 
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на общинския съвет, питам в кои външни услуги е отчетен скромния хонорар на 
именитата пиарка г-жа Пеева. Къде е включен хонорарът. 

Анета Колеолова: Предполагам, че в договора за...  
Иван Кичев: Явно, че това е практика във външни услуги да се наместват подобни. 
Анета Колеолова: Естествено, че външни, няма място къде да е на друго място,  

други дейности на културата. 
Иван Кичев: Там е включен нейния хонорар, разбрах. Ами благодаря. Извинявам се 

пред колегите от управляващото мнозинство, ако съм им отнел думата за т.е. времето за 
изказване, имате възможност, извинявам се. 

Динко Цъцаров:  Заповядайте колеги. Г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Много кратък ще бъда. Колеги, докладната записка започва със 

следното: анализ на касовия отчет на бюджета. Знаем как се приема бюджета, разходи, 
приходи, всичко трябва да е равно. Не напразно хората са направили така, че бюджета 
трябва да се актуализира минимум поне веднъж в годината. Актуализацията на бюджета 
също дава възможност където има проблем той да бъде оправен включително с гласовете 
на общинските съветници. Вероятно има и буфери в самия бюджет, които да спасяват 
евентуално от някакви фалове администрацията и нас. Колеги, защо го казвам това, аз 
първо се извинявам, че вчера в комисиите може би съм повишил тон. Искрено уважавам 
работещите в общинската администрация, дългогодишни има между тях, г-жа Колеолова 
е гл. счетоводител от дълги години, познаваме се, г-н Станилов, който в момента 
виждам, че го няма, но все пак народен представител, искрено ги съжалявам. Защото ние 
всички се движим в един общински автобус и вие сте на предните редици в този автобус, 
ние сме по отзад и като виждате, че шофьора или си е забравил очилата или не кара 
където трябва, ами колеги казвайте му, защото накрая ще стане така, че ще се блъснем 
всичките и най-много ще пострада този отпред и съответно и вие които сте отпред, 
много се извинявам. 

Динко Цъцаров: Има ли други изказвания колеги.  
Димитър Янков: Ами да изчакаме, ако от колегите има някой. Аз ще съм много 

кратък в изказването. 
Динко Цъцаров: Явно няма. Не виждам от колегите. Заповядайте тогава. 
Димитър Янков: Колеги, настоящата докладна е за отчета на бюджет 2020 година. 

Аз Димитър Янков, бюджет 2020 година не го подкрепих, макар че имах доброто 
желание да го направя и не го подкрепих пак поради едни такива както и за този 
настоящия бюджет, тъпи надувания на мускули и удряне по масата, от страна, хайде да 
не кажа от управляващата група, по скоро индиректно г-н кмета. Няма как един лошо 
скроен, лошо направен бюджет, както една лошо скроена дреха да е удобна за носене, 
няма как и отчета на един лош бюджет да е добър. И естествено за това както каза и 
колегата Вълчев, самата общинска администрация не може да бъде упрекната, могат да 
бъдат упрекнати съответните шофьори и не говоря само за главния шофьор. А тука не 
виждам, защото редно беше, това е един отчет, приема се и тяхната работа тука и шефа 
новия на ОБЧ и колегата от общинското предприятие Общински гори и ред други, 
защото и там има въпроси. И пак се вижда, че въпреки толкова техническа обезпеченост, 
например БКС-то пак едни нищожни суми приходи собствени, ами то не е всичко да го 
харчим от общински, от държава и т.н. бюджет. Затова казвам, няма как нещо, което  
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предварително е планувано зле от него да произлезе нещо добро. Г-н Кичев беше 
прекалено обстоятелствен, за да се впущам и аз в детайли. Мога да говоря, значи мога да 
говоря, самият аз мога да говоря по темата за отчета на бюджета поне половин час без 
прекъсване по различни теми, не ми е необходимо дори и да правя справки с числа, да 
говоря по принцип. Няма да го направя, много напредна времето. Ще се задоволя само с 
това кратко изказване. Благодаря. 

Динко Цъцаров: Колеги, има ли други желаещи за изказване. Ако нямате предлагам 
да преминем в процедура на гласуване. Дванадесет са точките в проекта за решение, ще 
ги гласуваме поотделно.  

Точка 1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2020г. по приходната и 
разходната част, както следва: 

   1.1. ПО ПРИХОДА - 21 701 957 лв., в т.ч.: 
                 1.1.1. За делегирани от държавата дейности – 12 188 769 лв. 
                 1.1.2. За местни дейности –  9 513 188 лв. 
                 /разпределени по §-фи съгласно Приложение-2/ 

   1.2. ПО РАЗХОДА -  21 701 957 лв. в т.ч.: 
1.2.1. За делегираните от държавата дейности - 12 188 769 лв. 

                1.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 275 850 лв. 
                 1.2.3. За местни дейности –  9 237 338  лв. 
                 /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/ 
Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – 2 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
           Приема се. 
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Динко Цъцаров: Точка 2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2020г., 

както следва:  
   2.1. ПО ПРИХОДА- 19 230 089  лв., в т.ч.: 

                 2.1.1. За делегирани от държавата дейности – 10 966 871  лв. 
                   2.1.2. За местни дейности –  8 263 218  лв. 
                   /разпределени по §-фи съгласно Приложение-2/ 

   2.2. ПО РАЗХОДА -  19 230 089  лв. в т.ч.: 
                   2.2.1. За делегираните от държавата дейности-  10 966 871  лв. 
                    2.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 271 054 лв.  
                 2.2.3.За местни дейности – 7 992 164 лв. 
                  Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2. 
Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

Динко Цъцаров: Точка 3. Приема окончателния годишен план и отчета за 
капиталовите разходи през 2020г., съгласно Приложение-3 и 3 а. 

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
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Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

Приема се. 
Динко Цъцаров: Точка 4. Приема окончателен годишен план и отчета на 

извънбюджетните сметки и фондове за 2020г., съгласно Приложения-5 и Разшифровка на 
отчетените трансфери за съфинансиране по проекти ЕС - Приложение 5 а. Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

 
Динко Цъцаров: Точка 5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 

2020г., съгласно Приложение-6. Утвърждава ползвания и невъзстановен към  края на 
годината вътрешен заем от бюджета за СЕС за 491 024  лв.  Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

Динко Цъцаров: Точка 6. Приема отчета за просрочените вземания и задължения 
2020г  – Приложение 7 и Отчет на разплатените просрочени задължения - Приложение 
7а. Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

Динко Цъцаров: Точка 8. Приема разпределението на преходния остатък към 
31.12.2020г., съгласно Приложение 9. Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
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Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

Динко Цъцаров: Точка 9. Приема годишен план и отчет към 31.12.2020г. на 
предоставената субсидия на читалище Средец, Клуб по борба, Волейболен клуб и 
Футболен клуб, Сдружение с нестопанска цел „Диалог“,  МЦ 1  Средец - съгласно 
приложенията. Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – 2 

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

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

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

Динко Цъцаров: Точка 11. Приема Одитен доклад на Сметна палата за извършен 
финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Средец за 2019г. 
съгласно приложението. Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – 2 

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

  3.   Георги Димитров Вълчев       против 
  4.   Даниел Николов Чолаков       против 



33. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

  5.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 
  6.   Динко Янев Цъцаров   за 
  7.   Иван Димитров Кичев       против 
  8.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  9.   Йона Николова Чобанова       против 

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
          Приема се. 
 
         Динко Цъцаров: Точка 12. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета  в 
размер на 5 998 лв. и на Председателя на ОС - 1 187 лв. Утвърждава сумите за 
командировки на Кмета  в страната 300лв., 308 лв. командировки чужбина  и  на 
Председателя на ОБС за  командировки в страната 577 лв. Гласуваме. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 4 
               “въздържали се” – 2 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
          Приема се. 
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 Въз основа на проведените гласувания, Общинският съвет прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 308 
26 май 2021 година 

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

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2020г. по приходната и 
разходната част, както следва: 

   1.1. ПО ПРИХОДА - 21 701 957  лв., в т.ч.: 
                 1.1.1. За делегирани от държавата дейности – 12 188 769 лв. 
                 1.1.2. За местни дейности –  9 513 188 лв. 
                 /разпределени по §-фи съгласно Приложение-2/ 

   1.2. ПО РАЗХОДА -  21 701 957 лв. в т.ч.: 
1.2.1. За делегираните от държавата дейности - 12 188 769 лв. 

                1.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 275 850 лв. 
                 1.2.3. За местни дейности –  9 237 338  лв. 
                 /Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/ 

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2020г., както следва:  
   2.1. ПО ПРИХОДА- 19 230 089  лв., в т.ч.: 

                 2.1.1. За делегирани от държавата дейности – 10 966 871  лв. 
                   2.1.2. За местни дейности –  8 263 218  лв. 
                   /разпределени по §-фи съгласно Приложение-2/ 

   2.2. ПО РАЗХОДА -  19 230 089  лв. в т.ч.: 
                   2.2.1. За делегираните от държавата дейности-  10 966 871  лв. 
                    2.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 271 054 лв.  
                 2.2.3.За местни дейности – 7 992 164 лв. 
                  Разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2 

3. Приема окончателния годишен план и отчета за капиталовите разходи през 
2020г., съгласно Приложение-3 и 3 а. 

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

4. Приема окончателен годишен план и отчета на извънбюджетните сметки и 
фондове за 2020г., съгласно Приложения-5 и Разшифровка на отчетените трансфери за 
съфинансиране по проекти ЕС - Приложение 5 а.  

5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2020г., съгласно 
Приложение-6. Утвърждава ползвания и невъзстановен към  края на годината 
вътрешен заем от бюджета за СЕС за 491 024  лв.   

6. Приема отчета за просрочените вземания и задължения 2020г  – Приложение 7 
и Отчет на разплатените просрочени задължения - Приложение 7а. 
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7. Приема отчета по финансовите показатели на чл.130 от ЗПФ - Приложение 8. 
8. Приема разпределението на преходния остатък към 31.12.2020г., съгласно   

Приложение 9. 
9. Приема годишен план и отчет към 31.12.2020г. на предоставената субсидия на 

читалище Средец, Клуб по борба, Волейболен клуб и Футболен клуб, Сдружение с 
нестопанска цел „Диалог“,  МЦ 1  Средец - съгласно приложенията. 
         10. Приема информацията по чл.137 от ЗПФ на МБАЛ Средец, съгласно 
приложението. 

11. Приема Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на 
консолидирания годишен финансов отчет на община Средец за 2019г. съгласно 
приложението.  
          12. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета  в размер на 5 998 лв. и 
на Председателя на ОС - 1 187 лв. Утвърждава сумите за командировки на Кмета  в 
страната 300лв., 308 лв. командировки чужбина  и  на Председателя на ОБС за  
командировки в страната 577 лв. 
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От залата излязоха Димитър Янков и Петьо Колеолов.  
Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от Динко 

Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на временно 
изпълняващ длъжността кмет на  с. Дебелт. 

Докладва вносителя. 
Динко Цъцаров: Преди сесията коментирахме с г-н Станилов. Предложението на 

администрацията е г-жа Галина Калчева Костадинова – технически сътрудник в момента 
да бъде назначена за временно изпълняващ длъжността. Това е предложението в 
докладната. Има ли желаещи за изказване. …Ако нямате гласуваме направеното 
предложение - Избира за временно изпълняващ длъжността „кмет“ на с. Дебелт  при 
Община Средец за периода до полагане на клетва на новоизбрания кмет – г-жа Галина 
Калчева Костадинова, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 гласа,  
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 309 
26 май 2021 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.42, ал.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността „кмет“ на с. Дебелт  при Община 
Средец  за периода до полагане на клетва на новоизбрания кмет – г-жа Галина Калчева 
Костадинова. 

2. Трудовите правоотношения с временно изпълняващия длъжността кмет да се 
уредят при условията на чл.86, ал.1 от Кодекса на труда, считана от датата на 
влизане в сила на настоящото решение, до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 

3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

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

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

  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
 От залата излезе Георги Вълчев и Янко Германов. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТВЪРТА продължаваме – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за 
състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и общинска 
собственост” при общинска администрация.   

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 310 
26 май 2021 година 

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

местната администрация, чл.66 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 4 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Приема Отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост през 2020 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Дарение на горски 
територии, частна собственост, с начин на трайно ползване 
„дървопроизводителна гора“, местност „Червен бряг“, по КК на землището на 
гр.Средец, общ. Средец. 

Докладва Божидар Божинов – специалист „Незаконно строителство“ в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 311 
26 май 2021 година 

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

местната администрация, чл.4, т.4 и чл.17 ал.1 и 2 от Наредба за реда за получаване  и 
управление на дарения от Община Средец, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет – Средец приема дарение на следните поз. имоти, в 

м.„Червен бряг“, по КК на землището на гр. Средец, общ. Средец, с проектни 
идентификатори, съгласно  скица-проект №15-233 499/05.03.2021г. на СГКК - Бургас, 
както следва: 

   - Проектен имот №17974.109.715 от 156 кв.м.; предназначение на територията 
„Горска“; НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; съседи поз. имоти: 
17974.109.716, 17974.109.717, 17974.109.726, 17974.109.534, 17974.109.714, образуван от 
п.и. 17974.109.41 с обща площ 8 506 кв.м., по КК на Землището на гр. Средец, съгл. нот. 
акт №186, т.9, р.2167, д.1819/2006г.;                                  
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  - Проектен имот №17974.109.717 от 352 кв.м.; предназначение на територия 
„Горска“; НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път; съседи поз. имоти: 
17974.109.718, 17974.109.719, 17974.109.721, 17974.109.726, 17974.109.715, 
17974.109.714, 17974.109.716, образуван от п.и. 17974.109.40 с обща площ 7 347 кв.м., по 
КК на Землището на гр. Средец, съгл. нот. акт №  СВ.№70, т.2, д.12410, р.418/2009г.; 

  - Проектен №17974.109.719  от 21 кв.м., предназначение на територията 
“Горска“; НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; съседи 
поз.имоти:17974.109.721, 17974.109.717, 17974.109.716, 17974.109.718, 17974.109.720, 
образуван от п.и 17974.109.39 с обща площ 1157 кв.м., по КК на Землището на 
гр.Средец, съгл. нот. акт №55, т.2, р.638, д.168/2016г.; 

   - Проектен имот №17974.109.723 от2 кв.м.; предназначение на територията 
„Горска“, НТП “За селскостопански, горски, ведомствен път“; съседи поз. имоти: 
17974.109.721, 17974.109.722,  17974.109.720, образуван от п.и. 17974.109.46 с обща 
площ 621 кв.м., по КК на Землището на гр. Средец, съгл. договор за продажба на 
общ.недвижим имот №17, т.6., р.1334/2017г.; 

   - Проектен имот №17974.109.725 от 66 кв.м; предназначение на територията 
„Горска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; съседи поз. имоти: 
17974.109.6,  17974.109.721,  17974.109.724, образуван от п.и. 17974.109.44 с обща площ 
1086 кв.м., по КК на Землището на гр. Средец, съгл. договор за продажба на 
общ.недвижим имот №13, т.6., р.1507/2017г. 

За имотите са  представена данъчни оценки. 
        2. На основание чл.17, ал.2  от Наредбата за реда  за получаване и управление на 
дарения от Община Средец, Общински съвет гр. Средец обявява имотите по т.1, за 
публична общинска собственост. 
        3. Упълномощава Кмета на Община Средец да сключи договор за приемане на 
дарението. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

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

От залата излезе Иван Кичев. 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска 
собственост в с. Момина Църква. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и общинска 
собственост” при общинска администрация.   

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 312 
26 май 2021 година 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, ал.1, т.1, ал.2 
и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 7 650,00 лв. без 
вкл. ДДС. 

2. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 
наддаване на Урегулиран поземлен имот VІІ - 35 в кв.3 с площ от 1280 кв.м., ведно с 
построена в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 56 кв.м. по ПУП 
на с. Момина Църква, при граници на имота: УПИ VІІІ-35, УПИ ІІІ-56, УПИ VІ-35 и 
улица, при начална тръжна цена в размер на 7 650,00  лв. /без вкл. ДДС/. 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез 
продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска 
собственост (ЧОС) в УПИ Х-248, кв.29 в с. Дюлево. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и общинска 
собственост” при общинска администрация.   

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 313 
26 май 2021 година 

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

администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби от Закона за 
устройство на територията, във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
           1. Одобрява цената на правото на собственост на 20 кв.м. идеални части от 
поземлен имот № 245 в кв.29, придаваеми по регулация към УПИ X – 248 в кв.29 по ПУП 
на с. Дюлево, отреден за жилищно строителство, определена от независим оценител на 
имоти в размер на 120,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на П. Б. П. 20 кв.м. идеални части от поземлен имот № 245 в кв.29, 
придаваеми по регулация към УПИ X – 248 в кв.29 по ПУП на с.Дюлево, отреден за 
жилищно строителство,  при граници на имот № 245: улица, имот № 244, имот № 243, 
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имот № 242, имот № 248, имот № 247 и имот № 246, при граници на УПИ XІІІ: улица, 
УПИ І-244, УПИ ІІ-243, УПИ ІІІ-242, УПИ X-248, УПИ XІ-247 и УПИ XІІ-246, за сумата 
от 120,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА следва – Докладна записка от инж. Иван Жабов 
– Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба 
на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост 
(ЧОС) в УПИ V-150, кв.3 в с. Голямо Буково. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и общинска 
собственост” при общинска администрация.   

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 314 
26 май 2021 година 

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

администрация, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от преходните разпоредби от Закона за 
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устройство на територията, във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
           1. Одобрява цената на правото на собственост на 13/ 645 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ V – 150 в кв.3 по ПУП на с. Голямо Буково, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 80,00 
лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Р. Н. К.  13/ 645 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към УПИ 
V – 150 в кв.3 по ПУП на с. Голямо Буково, отреден за жилищно строителство,  при 
граници на имота: улица, УПИ VІ-151, УПИ XXVІ-159, УПИ XXVІІ – 148 и УПИ ІV-149, 
за сумата от 80,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДЕВЕТА – 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 



119. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински 
жилища в община Средец. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и общинска 
собственост” при общинска администрация.   

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 315 
26 май 2021 година 

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

администрация, чл.47 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.3 от 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на общински жилища в община Средец, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
         1. Определя за продажба общинско жилище в блок 5, ул.“Преображенска“ 
гр.Средец, представляващо апартамент № 33 е със застроена площ  от 40,71 кв.м., 
избено помещение № 33 с полезна площ от 17,30 кв.м., ведно с 2,123% идеални части от 
общите части на сградата  и правото на строеж върху УПИ І квартал 56 по плана на 
гр.Средец. За имота е съставен АЧОС № 31 от 16.09.1997 г. 
          2. Утвърждава определената цена на имота, описан по т.1 в размер на 6540,00 
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 6540,00 лева с Г. В. К.. 
 

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

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

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

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

В залата влезе Иван Кичев. 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от 

инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 29221.111.311 по КККР на с. Момина Църква. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 316 
26 май 2021 година 

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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Общински съвет на община Средец актуализира Програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година и включва в Раздел ІІІ В- 
имоти, които община Средец възнамерява да продаде под №27 – имот с 
идентификатор 29221.111.311, находящ се в землището на с.Момина Църква. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 29221.111.311 в размер на 2795,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с тайно 
наддаване на поземлен имот с идентификатор 29221.111.311 по КККР на с. Момина 
Църква с площ 15979 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин 
на трайно ползване – спортно игрище, осма категория, в м.”Грекова река”, с номер по 
предходен план №000311, актуван с Акт за ЧОС №4286/20.04.2021 г., с граници и 
съседи: 29221.111.224, 29221.111.7, 29221.111.6, 29221.111.865, 29221.111.9, 
29221.112.509, 29221.111.197, 29221.888.9901, с начална тръжна цена 4000,00 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, 
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управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора за  
продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
поземлен имот с идентификатор 17974.1.153 по КККР на гр. Средец. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 317 
26 май 2021 година 

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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1.  Общински съвет на община Средец актуализира Програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година и включва в Раздел ІІІ В - 
имоти, които община Средец възнамерява да продаде под №28 – имот с 
идентификатор 17974.1.153, находящ се в землището на гр. Средец. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 17974.1.153 в размер на 1852,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с тайно 
наддаване на поземлен имот с идентификатор 17974.1.153 по КККР на гр. Средец с 
площ 2363 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно 
ползване – изоставена нива, трета категория, в м.”Градишка река”, с номер по 
предходен план №001153, актуван с Акт за ЧОС №4031/05.08.2020 г., с граници и 
съседи: 17974.46.569, 17974.46.619, 17974.46.558, 17974.46.567, с начална тръжна цена 
2040,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора за  
продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов  за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов    - 
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Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем 
на земеделска земя от ОПФ на територията на община Средец. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 
глас, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 318 
26 май 2021 година 

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

администрация, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл.26, чл.27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъдат отдадени под наем, 
чрез публичен търг с явно наддаване, считано от стопанската 2021/2022 г., земеделски 
земи от общинския поземлен фонд по приложен списък, неразделна част от 
настоящото решение. 
 2. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата на търг с явно 
наддаване  за отдаване под наем на  земеделски земи от ОПФ по точка 1. за срок до 5 
стопански години, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и 
сключи договори за наем, при начални тръжни цени за ІІІ категория - 21,00 лв./дка, ІV 
категория - 20,00 лв./дка, V категория - 19,00 лв./дка, VІ категория - 18,00 лв./дка, VІІ 
категория - 17,00 лв./дка, VІІІ категория - 16,00 лв./дка, ІХ категория - 15,00 лв./дка, Х 
категория - 14,00 лв./дка, изоставени трайни насаждения - 14,00 лева/дка. 
 
 

СПИСЪК  
на свободните общински земеделски имоти - с начин на трайно ползване- нива, 

изоставена нива, изоставени трайни насаждения,  
предназначени за отдаване под наем за стопанската 2021/2022 година 

 
Землище с.Белеврен:  
Имот №009033-2,811 дка, VІІІ категория-нива, м.”Лозята”  
Имот №018110-1,275 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Над село” 
Имот №024045-2,435 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Домуз орман”  
Имот №052027-20,990 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Голямата калка”  
Имот №052029-7,147 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Голямата калка”  
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Землище с. Белила:  
Имот №000042-1,918 дка, ІХ категория- нива 
Имот №000050-0,423 дка, IX категория- нива; 
Имот №000090-0,609 дка, ІІІ категория- нива,  
Имот №000092-1,773 дка, ІІІ категория- нива,  
Имот №000127-1,304 дка, ІХ категория- нива,  
Имот №000147-1,460 дка, IX категория- нива; 
Имот №000165-15,225 дка, IX категория- изостав. тр. нас.; 
Имот №000176-9,082 дка, ІХ категория- нива,  
Имот №000197-1,112 дка, IX категория- нива; 
Имот №000198-0,607 дка, IX категория- нива; 
Имот №000202-0,261 дка, IX категория- нива; 
Имот №000204-2,559 дка, ІХ категория- нива,  
Имот №000223-1,737 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000225-0,913 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000229-7,456 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000231-2,239 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000233-1,699 дка, VI категория- нива; 
Имот №000238-22,980 дка, VI категория- нива; 
Имот №000239-4,331 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000246-1,171 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000248-0,278 дка, VІ категория- нива,  
Имот №000249-1,370 дка, III категория- нива; 
Имот №000277-6,326 дка, ІІІ категория- нива,  
Имот №000279-1,271 дка, ІІІ категория- нива,  
Имот №000285-0,886 дка, VІ категория- нива,  
Имот №011023-0,560 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011034-1,846 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011038-0,963 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011039-2,771 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011041-1,374 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011042-0,980 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011043-0,742 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011046-1,993 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011048-2,129 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011050-1,226 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011055-0,739 дка, VІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011066-0,983 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011185-1,054 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011214-1,233 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №021010-12,999 дка, ІІІ категория- нива, м.”Парцелите” 
Имот №022003-7,000 дка, VІ категория- нива, м.”Парцелите” 
Имот №041009-12,628 дка, ІХ категория- нива, м.”Коначето”  
Имот №044041-5,268 дка, ІХ категория- нива, м.”Ай дере”  
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Землище с.Богданово:  
Имот №000033-3,542 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Елов дол” 
Имот №000038-9,791 дка, V категория- нива, м.”Айкън тарла” 
Имот №000084-8,039 дка, VII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000108-1,845 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №000138-3,387 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000170-2,486 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000163-15,332 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Картала”  
Имот №000199-1,251 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000200-0,600 дка, VIII категория-изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000208-0,852 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000219-0,738 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000252-2,977 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000254-1,020 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000315-0,791 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000359-3,313 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000383-4,996 дка, VII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000394-1,626 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №000396-12,171 дка, V категория- нива, м.”Равния кън”  
Имот №000397-21,877 дка, V категория- нива, м.”Равния кън”  
Имот №000593-29,732 дка, VIII категория- изостав. тр. нас., м.”Айкън тарла”  
Имот №000596-1,793 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000610-1,174 дка, IV категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №000643-1,862 дка, VIII категория- изостав. тр. нас., 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 №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 №000847- 9,239 дка, V категория- из.тр.насаждения, м.”Айкън тарла”  
Имот №000892-4,187 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №001056-2,328 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №001173-0,907 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №001193-1,498 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №001503-1,216 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №002067-2,670 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Край село”  
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 №002225-2,987 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №002332-0,957 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №002345-0,616 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №002348-1,473 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №002355-2,474 дка, VIII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
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Имот №003062-1,040 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003064-1,339 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №003074-0,965 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 №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 №004070-3,779 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №004103-1,660 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №004105-1,935 дка, VIII категория- нива, м.”Край село” 
Имот №005107-1,033 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005108-2,147 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005111-0,849 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005112-3,868 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005113-1,979 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №005114-1,202 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007127-0,660 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007128-0,496 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007129-1,004 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007132-1,052 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №008295-0,580 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №008296-0,584 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №013019-7,521 дка, VII категория- нива, м.”Гюбрето”  
Имот №015016-1,000 дка, VII категория- нива, м.”Кучка баир”  
Имот №016008-8,549 дка, VII категория- изоставена 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 №035015-5,744 дка, V категория- нива, м.”Равния кън” 
Имот №041006-5,709 дка, IV категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви”  
Имот №041009-1,073 дка, IV категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви”  
Имот №041028-6,778 дка, IV категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви”  
Имот №041030-2,518 дка, IV категория- нива, м.”Дядо Алекс.ниви”  
Имот №042019-3,559 дка, IV категория- нива, м.”Елов дол”  
Имот №042022-5,628 дка, VII категория- нива, м.”Айкън тарла”  
Имот №044008-1,284 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Картала”  
Имот №044012-2,676 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Картала”  
Имот №048008-0,708 дка, IX категория- нива, м.”Саръ гюлджик”  
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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 №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 №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 №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 №077011-2,577 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №077012-3,998 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №079012-3,456 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Кумурджа”  
Имот №082003-1,535 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №085006-1,300 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Карна баир”  
Имот №086002-1,473 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №086003-0,511 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №089009-1,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лясков дол”  
Имот №092013-3,322 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Карна баир”  
Имот №102001-13,999 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере”  
Имот №102005-7,502 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере” 
Имот №102010-33,502 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере”  
Имот №102011-13,758 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дюшеме дере”  
Имот №103012-71,126 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Карчан баир”  
Имот №104010-8,904 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Карчан баир”  
Имот №107012-11,533 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк”  
Имот №107020-14,014 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк”  
Имот №107022-12,025 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк”  
Имот №112006-7,645 дка, IX категория-изоставена нива, м.”Чеирето”  
Имот №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 №116010-4,299 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чеирето”  
Имот №116047-4,000/10,676 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Долап дере”  
Имот №116054-6,048 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чеирето”  
Имот №118004-9,640 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дереюрт”  
Имот №118006-4,582 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дереюрт”  
Имот №118011-11,162 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дереюрт”  
Имот №119005-5,707 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Плумин гроб”  
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Имот №119006-7,032 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Плумин гроб”  
Имот №119008-4,540 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Плумин гроб”  
Имот №124010-2,965 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Кадалан”  
Имот №124014-3,966 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Кадалан”  
Имот №127011-7,947 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Бали гоьл”  
Имот №127012-3,404 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Бали гоьл”  
Имот №129004-0,401 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Бали гоьл”  
Имот №130012-2,974 дка, VIII категория- нива, м.”Бали гоьл”  
Имот №140003-7,183 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Овчи кайряк”  
Имот №141003-1,445 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Даръдере”  
Имот №141004-4,947 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Даръдере”  
Имот №141006-7,472 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Даръдере”  
Имот №141007-11,585 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Даръдере”  
Имот №144002-9,506 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кадалан”  
Имот №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”  
Землище с.Бистрец: 
имот №015007-  1,318 дка, лозе, ІV категория, м.”Лозята” 
имот №018004- 1,204 дка, лозе, ІV категория, м.”Лозята” 
Имот №020037-9,363 дка, ІV категория- нива, м.”Аспа бунар”  
Имот №025065-1,816 дка, ІІІ категория- изоставена нива, м.”Батак бунар”  
Имот №030041-2,753 дка, ІІІ категория- нива, м.”Лъка”  
Имот №030049-3,082 дка, ІІІ категория- нива, м.”Лъка”  
Имот №030052-4,399 дка, ІІІ категория- нива, м.”Лъка”  
Имот №030053-1,496 дка, ІІІ категория- нива, м.”Лъка”  
Имот №031012-0,999 дка, ІІІ категория- нива, м.”Дядо Тонев кладенец”  
Имот №033010-11,427 дка, VІІ категория- нива, м.”Дядо Добрев кладенец”  
Имот №049041-3,251 дка, VІІІ категория- нива, м.”Карталя”  
Землище с.Варовник:  
Имот №000133-5,111 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чифлика”  
Имот №000218-12,173 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Акташ”  
Имот №000354-3,419 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Говедарката”  
Имот №000373-1,596 дка, VIІI категория- изоставена територия за тр. насаждения, 
м.”Алиша”  
Имот №000468-9,240 дка, VIII категория- нива,  
Имот №000472-6,757 дка, VIІ категория- изоставена територия за трайни 
насаждения, 
Имот №000473-1,854 дка, VIІ категория- изоставена територия за трайни 
насаждения, 
Имот №000562-0,928 дка, VIІ категория- изоставена територия за трайни 
насаждения; 
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Имот №000569-2,091 дка, VIІ категория- изоставена територия за трайни 
насаждения, 
Имот №000576-1,236 дка, VIІ категория- изоставена територия за трайни 
насаждения, 
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 №001027-1,301 дка, VII категория- нива, м.”Под село”  
Имот №001085-0,039 дка, VII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №007034-2,295 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №012043-1,380 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Баира”  
Имот №017011-9,020 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Акташ”  
Имот №024041-5,786 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Мандра баир”  
Имот №033006-4,800 дка, VIII категория- нива, м.”Чифлика”  
Имот №036030-4,266 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Кустарла”  
Имот №042008-8,866 дка, V категория- изоставена нива, м.”Факъ дере”  
Землище с.Вълчаново:  
Имот №000203-1,441 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000204-0,449 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №000205-1,070 дка, V категория- нива, м.”Каваците”  
Имот №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 №000319-0,173 дка, V категория- нива, м.”До село” 
Имот №000365-9,553 дка, VІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000435-0,534 дка, VІІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №000507-1,306 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №000509-45,296 дка, VІ категория- друг вид поземлен имот 
Имот №000530-4,805 дка, VІ категория- нива, м.”Стария сливовски път”  
Имот №000540-30,611 дка , ІХ категория пуст.необр. земя, 
Имот №000541-3,187 дка, ІХ категория- лозе, м.”Долапски бент” 
Имот №000598-1,650 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №000599-0,273 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №000646-2,755 дка, ІХ категория- лозе, м.”Герена”  
Имот №000663-1,417 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №000665-0,334 дка, ІХ категория- нива, м.”Тончева кория”  
Имот №000831-2,303 дка, VІ категория- нива, м.”Дрингов кладенец”  
Имот №010003-0,812 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010012-1,475 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010016-0,732 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010017-0,968 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
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Имот №010018-1,341 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010033-1,242 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010037-0,514 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010040-1,105 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010042-1,169 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010047-0,590 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010048-0,617 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010051-0,678 дка, VІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010052-1,000 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010058-2,606 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010061-0,971 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010065-0,992 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010067-0,749 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010068-0,744 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010090-1,545 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010109-0,625 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010110-0,411 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010112-0,805 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010113-1,018 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010115-1,758 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010117-0,590 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010119-0,508 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010120-0,774 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010124-0,545 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010132-0,838 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010137-1,272 дка, VІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010140-0,535 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010143-0,807 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010145-1,004 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010146-0,254 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010147-0,851 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010148-0,530 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010149-0,722 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010152-0,560 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010155-1,724 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010156-2,584 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010157-1,247 дка, VІ категория- лозе, м. ”Лозята” 
Имот №010159-0,188 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010166-0,819 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010169-0,694 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010170-0,506 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010171-0,376 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010172-0,157 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010173-0,633 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  
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Имот №010174-2,638 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010175-0,390 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010176-0,676 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010177-2,713 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010182-0,194 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010183-0,102 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010184-0,506 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010185-1,829 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010186-0,165 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010187-0,639 дка, ІХ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010188-0,810 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010189-1,141 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010194-0,694 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010195-0,729 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010196-0,462 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010197-0,397 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010198-0,566 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010199-0,356 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010200-0,228 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010201-0,209 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010202-1,420 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010204-0,994 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010205-0,325 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010206-0,618 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010207-0,994 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010208-0,727 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010209-1,583 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010210-0,467 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010211-0,377 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010212-0,700 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010213-1,604 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010214-1,526 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010215-2,086 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010216-0,047 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010217-0,545 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010218-0,516 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010219-0,926 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010220-2,610дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010221-1,163 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010222-1,812 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010223-1,137 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010224-0,999 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010225-1,979 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010226-0,288 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
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Имот №010229-0,902 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010230-0,354 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010231-0,791 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010232-0,321 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010233-0,529 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010234-0,464 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010235-2,964 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010236-0,541 дка, ІX категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010237-1,525 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010240-0,876 дка, VІ категория- лозе, м. ”Лозята” 
Имот №010241-0,922 дка, VІ категория- лозе, м. ”Лозята” 
Имот №010242-0,409 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010252-1,010 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010253-0,919 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010254-0,706 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010257-1,666 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010258-1,034 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010259-0,827 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010260-1,326 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010261-1,180 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010262-0,638 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010263-0,524 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010264-0,164 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010265-1,356 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010266-0,613 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010267-1,132 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010268-0,443 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010269-0,508 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010270-0,703 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010271-1,943 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010272-0,532 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010273-1,096 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010274-0,314 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010275-0,410 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010276-0,349 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010277-0,453 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010278-0,493 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010279-0,222 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010281-0,263 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010282-0,828 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010284-1,329 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010285-0,173 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010286-0,990 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010287-1,846 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
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Имот №010288-0,626 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010290-0,687 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010291-0,556 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010293-0,073 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010294-0,598 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010296-0,326 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010297-2,161 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010298-0,265 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010299-0,523 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010300-0,410 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010301-1,000 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010306-4,028 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010307-0,301 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010308-3,305 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010309-1,135 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010310-1,315 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010312-1,007 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010313-0,674 дка, IX категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №010315-0,481 дка, VІ категория- лозе, м.”Лозята”  
Имот №011002-1,219 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011010-0,157 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011015-2,166 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011021-1,109 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011022-1,561 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011035-2,010 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011053-0,361 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011093-0,362 дка, VІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011100-4,083 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011104-4,017 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №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 №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 №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 №011208-5,176 дка, V категория- нива, м.”До село”  
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Имот №011211-3,177 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011212-2,503 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011214-3,731 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 №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 №011274-1,352 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011295-4,311 дка, VІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011314-1,236 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011400-0,721 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011501 – 2,542 дка, ІХ категория–нива, м.”До село” 
Имот №011502 – 1,667 дка, ІХ категория - нива, м.”До село” 
Имот №011503-0,136 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011504-4,530 дка, V категория- нива, м.”До село”  
Имот №011512-1,784 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011513-0,328 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011560-5,311 дка, V категория - нива, м.”До село” 
Имот №011590-2,736 дка, V категория - нива, м.”До село”  
Имот №011605 – 1,078 дка, ІХ категория–нива, м.”До село” 
Имот №011607-0,441 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011698-0,666 дка, ІХ категория- нива, м.”До село” 
Имот №060062-1,002 дка, V категория- нива, м.”Дълбокия дол”  
Имот №155007-4,000 дка, V категория- нива, м.”Станчов кладенец”  
Имот №190006-9,001 дка, VІІ категория- нива, м.”Алигьоза”  
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 №215005-12,003 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Молловата падина”  
Имот №240004-3,213 дка, V категория- нива, м.”Малката могила” 
Имот №330022-11,010 дка, VІ категория- изоставена нива, м.”Елова нива”  
Имот №330026-3,967 дка, VІ категория- изоставена нива, м.”Елова нива”  
Имот №330027-3,136 дка, VІ категория- нива, м.”Елова нива”  
Имот №370018-4,000 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Манастирчето”  
Имот №373006-8,000 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Граден кладенец”  
Имот №405023- 6,946 дка, V категория- изоставена нива, м.”Киров кладенец”  
Имот №410005- 11,000 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пичката”  
Имот №440012- 2,409 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Орловица”  
Землище с.Граничар  
Имот №022005-3,167 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №022014-0,326 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №024005-0,315 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
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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 №043005-3,500 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Землище с.Голямо Буково:  
Имот №010016-8,167 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010018-16,340 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010021-2,577 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010032-1,984 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010039-7,628 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010047-4,744 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010053-2,652 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010054-1,687 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010058-2,071 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010067-3,500 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010184-0,677 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №010185-7,848 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Чиракево”  
Имот №011004-4,919 дка, ІV категория–нива, м.”Влашки юрт”  
Имот №012011-2,031 дка, IV категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №014021-11,356 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №015003- 10,101 дка, VІІІ категория-изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015004- 19,161 дка, VІІІ категория-изоставена нива, м.”Юртище” 
Имот №015008-14,143 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  
Имот №015009-2,308 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015017-4,962 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015028-2,904 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015029-4,019 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015046-2,980 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Юртище”  
Имот №015054-2,797 дка, VIII  категория- изоставена нива, м.”Юртище”,  
Имот №016002-2,996 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №016007-0,920 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №016021-9,581 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №016023-5,641 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Копански дол”  
Имот №016024-3,414 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №016048-1,334 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №017001-8,199 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №017006-8,893 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №017007-1,458 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Площа”  
Имот №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”  
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Имот №019001-7,980 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ников кладенец”  
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 №022018-1,959 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Беглийски дол”  
Имот №022026-2,890 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Беглийски дол”  
Имот №022034-0,852 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Беглийски дол”  
Имот №022035-5,715 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Беглийски дол”  
Имот №023008-29,906 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №023011-5,900 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №023013-6,573 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №023014-10,164 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Шаловица”  
Имот №023015-3,757 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дядо Кралев баир”  
Имот №023016-12,931 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дядо Кралев баир”  
Имот №023023-4,401 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Янчев кладенец”  
Имот №024006-2,845 дка, V категория- изоставена нива, м.” Факийска река”  
Имот №024008-1,463 дка, V категория- изоставена нива, м.” Ябълката”  
Имот №025001-12,861 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Боево”  
Имот №025002- 52,452 дка, V 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 №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 №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”  
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Имот №029028-10,234 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030004-4,775дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030007-5,108 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030009-10,638 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030012-1,624 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030016-1,196 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030021-3,000 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030027-2,703 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030037-72,432 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030038-6,572 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030040-1,669 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030047-8,401 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №030049-86,299 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Могилски дол”  
Имот №034003-5,198 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  
Имот №034005-48,307 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  
Имот №034014-6,503 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Керна баир”  
Имот №034016-25,048 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Керна баир”  
Имот №034038-1,524 дка, V категория- изоставена нива, м.” Геренето”  
Имот №035001-3,742 дка, IX категория- изоставена нива, м.” Боево”  
Имот №035015-6,278 дка, VIII категория- изоставена нива, м.” Боево” 
Имот №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 №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 №037001-3,836 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037034-3,848 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037035-3,638 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037049-2,196 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №037066-0,607 дка, VII категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038011-0,944 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038018-0,502 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038019-0,210 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №038020-0,067 дка, V категория- нива, м.”Харманите”  
Имот №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 №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”  
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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 №044029-1,894 дка, IX категория- нива, м.”Чокаря” 
Имот №046013-4,741 дка, V категория- изоставена нива, м.”Златарски дол”  
Имот №046023-37,855 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Златарски дол”  
Имот №046025- 6,399 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Златарски дол”  
Имот №046028-4,281 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Златарски дол”  
Имот №047012-1,532 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047022-4,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047044-1,217 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  
Имот №047047-11,293 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047048-8,400 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047051-1,794 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047053-29,243 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047055-3,000 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047057-4,663 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047060-4,934 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047063-3,756 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047064-9,911 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №047066-5,110 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Змееви къщи”  
Имот №049006-4,079 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Илио-завоя”  
Имот №049011-1,196 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Чокаря”  
Имот №049020-0,929 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Корията”  
Имот №049031-6,800 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Корията”  
Имот №050010-2,088 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Факийска река”  
Имот №050024-1,342 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Илио-завоя”  
Имот №050026-10,796 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Илио-завоя”  
Имот №052001-1,935 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бяла река”  
Имот №052005-0,636 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бяла река”  
Имот №052016-6,898 дка, V категория- изоставена нива, м.”Буланска лъка”  
Имот №053001-0,363 дка, V категория- изоставена нива, м.”Бяла река”  
Имот №054016-1,100 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Бяла река”  
Имот №055010-0,505 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Дълбокия дол”  
Имот №055015-0,540 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Върбански дол”  
Имот №055022-1,081 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дълбокия дол”  
Имот №055026-1,468 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дълбокия дол”  
Имот №057001-2,070 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Върбански дол”  
Имот №058004-6,299 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №058008-1,934 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №058009-1,421 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №058018-7,714 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Ушите”  
Имот №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” 
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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”  
Землище с.Горно Ябълково:  
Имот №000111-51,358 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №000155-14,070 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000158-2,322 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000248-23,156 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000267-11,347 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000295-0,854 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000320-2,657 дка, V категория- нива, м.”Три кладенеца”  
Имот №000327-37,192 дка, V категория- нива, м.”Три кладенеца”,  
Имот №000380-10,034 дка, V категория- нива, м.”Калето”  
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 №000450-4,725 дка, V категория- нива, м.”Цигански поляни”  
Имот №000500-6,359 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 №000554-21,730 дка, 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 №010027-0,067 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №010032-8,863 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №010038-3,202 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №010082-0,140 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №010101-2,251 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №010135-0,430 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №010158-1,914 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 №012002-11,771 дка, V категория- нива, м.”Друма” 
Имот №012015-14,374 дка, V категория- нива, м.”Друма” 
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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” 
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 №019001-5,001 дка, 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 №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 №023041-199,994 дка, V категория- нива, м.”Шавова кория” 
Имот №023046-21,588 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 №027004-5,948 дка, V категория- нива, м.”Райково бърдо” 
Имот №027009-18,814 дка, V категория- нива, м.”Райково бърдо” 
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Имот №027029-7,899 дка, V категория- нива, м.”Райково бърдо” 
Имот №028008-16,812 дка, V категория- нива, м.”Цигански поляни”  
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 №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 №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”  
Землище с.Дебелт: 
Имот №000164- 1,704 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Градището”,  
Имот №000308- 26,507 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Христикова 
каба”  
Имот №000456-18,029 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Чолаков баир”,  
Имот №032007- 12,740 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”Малаач”,  
Имот №032013- 21,186 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”Малаач”,  
Имот №033016- 1,229 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пладнището”,  
Имот №033018- 0,988 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пладнището”,  
Имот №033027- 1,634 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пладнището”,  
Имот №033048- 1,286 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пладнището”,  
Имот №033060- 2,140 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пладнището”,  
Имот №033065- 1,009 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пладнището”,  
Имот №033067- 1,096 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пладнището”,  
Имот №033070- 1,038 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пладнището”,  
Имот №033089- 1,893 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пладнището”,  
Имот №033102- 1,046 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пладнището”,  
Имот №034032- 1,161 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Градището”,  
Имот №034034- 1,150 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Градището”,  
Имот №034035- 1,517 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Градището”,  
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Имот №034057- 1,172 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Градището”,  
Имот №034102- 2,039 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Градището”,  
Имот №034166- 1,114 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Градището”,  
Имот №034207- 1,107 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Градището”,  
Имот №034214- 2,043 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Градището”,  
Имот №034217- 0,669 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Градището”,  
Имот №034247- 4,548 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Градището”,  
Имот №035010- 7,498 дка, ІV категория- полска култура, м.”Черкезов герен”,  
Имот №045013-7,429 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”Гайтанов парцел”  
Имот №048028- 25,440 дка, ІV категория- нива, м.”Старата бахча”,  
Имот №052001- 16,768 дка, ІХ категория- нива, м.”Голям миселим”,  
Имот №053123-2,824 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”Герена”  
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 №000336- 168,455 дка, V категория- нива, м.”Вълканов орман”  
Имот №000340- 27,472 дка, V категория- нива, м.”Попов герен”  
Имот №000354-61,166 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №000390-10,150 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000417-1,815 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №000514-93,923 дка, V категория- нива, м.”Местев кладенец”  
Имот №010006-0,446 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010007-1,605 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №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, Vкатегория- нива, м.”Край село”,  
Имот №011014-0,805 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011041-4,539 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011058-0,032 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011077-1,656 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011090-2,520 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №011100-2,283 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 №011149-2,891 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №012027-11,144 дка, V категория- нива, м.”Коначки дол”  
Имот №015043-4,526 дка, Vкатегория- 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 №017001-8,195 дка, V категория- нива, м.”Сурчевица”,  
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Имот №017036 -2,500 дка, Vкатегория- нива, м.”Мочура”,  
Имот №018002-20,854 дка, V категория- нива, м.”Сурчевица” 
Имот №018014-19,971 дка, V категория- нива, м.”Сурчевица”  
Имот №018020-5,000 дка, V категория- нива, м.”Сурчевица”  
Имот №020001-77,666 дка, V категория- нива, м.”Брадев баир”  
Имот №020025-4,006 дка, V категория- нива, м.”Брадев баир”  
Имот №021034-10,000 дка, V категория- нива, м.”Галабарица”  
Имот №022002- 20,000 дка, V категория- нива, м.”Канарата”  
Имот №023007-4,514 дка, V категория- нива, м.”Смръдлака”  
Имот №023029-10,001 дка, V категория- нива, м.” Смръдлака ”  
Имот №025007-22,631 дка, V категория- нива, м.” Кладенците ”,  
Имот №025013-25,736 дка, V категория- нива, м.” Кладенците ”  
Имот №025021-9,999 дка, V категория- нива, м.” Кладенците ”  
Имот №025022-5,169 дка, V категория- нива, м.” Кладенците ”  
Имот №025026-5,000 дка, V категория- нива, м.” Кладенците ”    
Имот №026007-24,007 дка, V категория- нива, м.” Кабакова топола”,  
Имот №026023-12,600 дка, V категория- нива, м.” Кабакова топола” 
Имот №027009- 30,507 дка, V категория- нива, м.”Лещица”  
Имот №031036-7,901 дка, V категория- нива, м.”Дряново”  
Имот №031037-7,501 дка, V категория- нива, м.”Дряново”  
Имот №034010-9,605 дка, V категория- нива, м.”Местев кладенец”  
Имот №034015-7,032 дка, V категория- нива, м.”Местев кладенец”   
Имот №039001-66,902 дка, V категория- нива, м.”Китката”  
Имот №039002-16,982 дка, V категория- нива, м.”Китката”  
Имот №039003-37,883 дка, V категория- нива, м.”Китката”  
Имот №039005-7,927 дка, V категория- нива, м.”Китката”  
Имот №040029-25,000 дка, V категория- нива, м.”Коджа меше”  
Имот №041019-4,378 дка, V категория- нива, м.”Коджа меше”  
Имот №042014-45,958 дка, V категория- нива, м.”Коджа меше”  
Имот №042023-198,985 дка, V категория- нива, м.”Коджа меше”  
Имот №043003-18,599 дка, V категория- нива, м.”Вълканов орман”  
Имот №043004-12,110 дка, V категория- нива, м.”Вълканов орман”  
Имот №043016-18,700 дка, V категория- нива, м.”Вълканов орман”  
Имот №043021-4,433 дка, V категория- нива, м.”Вълканов орман”  
Имот №043023-19,765 дка, V категория- нива, м.”Вълканов орман”  
Имот №044005-3,034 дка, V категория- нива, м.”Попов герен”  
Имот №045020-2,804 дка, V категория- нива, м.”Попов герен”  
Имот №047007-3,000 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047008-6,193 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047011-8,937 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047013-9,613 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047018-12,000 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047023-4,368 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №047032-3,378 дка, V категория- нива, м.”Лозята”  
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Имот №048001-88,649 дка, V категория- нива, м.”Попова тумба”  
Имот №048002-3,621 дка, V категория- нива, м.”Мочура”  
Имот №049021-35,831 дка, V категория- нива, м.”Попова тумба”  
Землище с.Драчево:  
Имот №000164-9,506 дка, ІV категория- полска култура, м.”Стопански двор”,  
Имот №000229-17,489 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Големия кладенец”  
Имот №000232-2,395 дка, ІІІ категория- изоставена нива, м.”Капаклията”  
Имот №000234-66,602 дка, ІV категория- полска култура, м.”Стопански двор”, 
Имот №000318-62,418 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Кавак дере”  
Имот №000339-1,364 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Дългата поляна”  
Имот №000465-4,249 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Капаклията”  
Имот №000477-0,998 дка, ІХ категория- нива, м.”Арпалъка”  
Имот №000509-1,181 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Дългата поляна”  
Имот №000512-1,031 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Дългата поляна”  
Имот №000578-2,022 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”   
Имот №000641-15,924 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Кавак дере”  
Имот №001055-1,658 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Аврамов мост”  
Имот №003009- 4,002 дка, ІV категория- полска култура, м.”Данданови къшли”,  
Имот №012011-5,505 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Каракетучка река”  
Имот №012029-3,032 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Каракетучка река”  
Имот №012060-1,501 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Каракетучка река”   
Имот №014013- 2,612 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Арпалъка”,  
Имот №014017- 18,002 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Арпалъка”,  
Имот №015025-3,096 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Ходжева чешма”  
Имот №018064-2,378 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Косова трънка» 
Имот №018184-3,780 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Косова трънка» 
Имот №018186-1,532 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Косова трънка» 
Имот №018188-1,582 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Косова трънка» 
Имот №022087- 3,800 дка, VІ категория- полска култура, м.”Шумата”,  
Имот №022090- 3,800 дка, VІ категория- полска култура, м.”Шумата”,  
Имот №023001-2,996 дка, ІІІ категория- полска култура, м.”Капаклията”  
Имот №024016- 3,992 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Белбера”,  
Имот №026009-4,401 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Келе баир”,  
Имот №026019-6,001 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Келе баир”,  
Имот №026031-2,999 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Келе баир”,  
Имот №026043-4,002 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Келе баир”,  
Имот №026046-0,998 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Келе баир”,  
Имот №026631-23,412 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Келе баир”  
Имот №027004-0,684 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Старите лозя”,  
Имот №027041- 1,962 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Старите лозя”,  
Имот №027052-0,812 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Старите лозя”,  
Имот №027058-0,701 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Старите лозя”,  
Имот №028003- 1,283 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028007- 4,097 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  



145. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Имот №028011-4,002 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028017- 4,646 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028024-0,987 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028026-0,856 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028027-0,577 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028028-0,902 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028030-0,546 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028032- 2,568 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028034- 3,268 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028035- 2,240 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028036- 3,004 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028039- 2,408 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028041- 4,120 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028042- 1,298 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028044- 1,246 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028045- 1,034 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №028046- 1,480 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Лозята”,  
Имот №029043- 4,878 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Капаклията”,  
Имот №029049- 2,988 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Капаклията”,  
Имот №029064- 4,506 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Капаклията”,  
Имот №029068- 3,999 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Капаклията”,  
Имот №029078- 2,022 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Капаклията”,  
Имот №031028-4,992 дка, IX категория- полска култура, м.”Кавак дере”  
Имот №031078-0,944 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Кавак дере” 
Имот №034016-0,800 дка, нива, VІІ категория, м.”Войков габрак” 
Имот №034017-0,998 дка, нива, VІІ категория, м.”Войков габрак” 
Имот №034248-5,304 дка, VІІ категория- полска култура, м.”Войков габрак”  
Имот №035008-3,050 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Тютюнлука”,  
Имот №035030-2,619 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Тютюнлука”,  
Имот №035244-66,242 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Тютюнлука”, 
Имот №036022-3,108 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Тютюнлука”,  
Имот №036026-7,490 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Тютюнлука”,  
Имот №037002-4,702 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Кавак дере”,  
Имот №038026-3,996 дка, ІХ категория- полска култура, м.”Кавак дере”,  
Имот №040004-2,780 дка, ІV категория- полска култура, м.”Стопански двор”,  
Имот №040008-2,255 дка, ІV категория- полска култура, м.”Стопански двор”,  
Имот №040009-2,389 дка, ІV категория- полска култура, м.”Стопански двор”,  
Имот №041359-5,223 дка, ІХ категория- нива, м.”Край село”  
Землище с.Дюлево: 
Имот №015029- 2,000 дка, V категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015050- 2,092 дка, V категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015062- 0,672 дка, V категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015117- 1,510 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015118- 2,116 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
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Имот №015119- 3,011 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015120- 1,947 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015122- 3,570 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015123- 1,573 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015124- 3,889 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015125- 3,370 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015126- 1,787 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015127- 2,008 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015128- 1,902 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015129- 3,395 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015130- 3,378 дка, VІІ категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015142- 0,939 дка, V категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015144- 1,876 дка, V категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015145- 0,700 дка, V категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015146- 7,080 дка, V категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №015147- 3,555 дка, V категория- др.сел.стоп.територия, м.”Около село”   
Имот №032012- 8,478 дка, V категория- нива, м.”Хумата”   
Землище с.Драка:  
Имот №020034-0,929 дка, ІХ категория- нива, м.”Байряка”   
Имот №020045-1,094 дка, ІХ категория- нива, м.”Байряка”  
Имот №021009-1,087 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята”   
Имот №021010-4,458 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята”   
Имот №021013-1,898 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”   
Имот №021014-0,845 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”   
Имот №021032-1,025 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №021039-1,540 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята”   
Имот №021060-1,521 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята”   
Имот №021062-0,580 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята”   
Имот №021064-1,369 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”   
Имот №021071-0,351 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”   
Имот №021092-1,553 дка, ІХ категория-нива, м.”Лозята”  
Имот №021098-1,805 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Лозята”   
Имот №021145-0,645 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”   
Имот №021174-1,217 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”   
Имот №022009-0,873 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №022010-2,288 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №024027-2,300 дка, ІХ категория- нива, м.”Тасмата” ,  
Имот №030018-12,198 дка, ІХ категория- нива, м.”Минна поляна” ,  
Имот №030019-8,901 дка, ІХ категория- нива, м.”Минна поляна” ,  
Имот №033061-1,201 дка, ІХ категория- нива, м.”Тодинова чешма”,  
Имот №033075-5,001 дка, ІХ категория- нива, м.”Тодинова чешма”,  
Имот №033139-1,877 дка, ІХ категория- нива, м.”Тодинова чешма”,  
Имот №041013-4,999 дка, ІХ категория- нива, м.”Маните” 
Землище с.Загорци:  
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Имот №000175-199,929 дка, Х категория- др.сел.стоп. територия,  
Имот №000294-4,251 дка, Х категория- изоставена нива,  
Имот №065001-7,369 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №067005-3,831 дка, VІІ категория- нива, м.”Двата чучура 
Имот №082001-8,213 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №082006-3,831 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №082011-5,416 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №082013-3,276 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №101002-14,232 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Гюр чешма” 
Имот №132002-7,965 дка, Х категория- изоставена нива, м.”Каба зурна”  
Имот №173005-25,283 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пенерджика”  
Имот №174006-7,809 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пенерджика”  
Землище с.Зорница:  
Имот №000564-18,328 дка, V категория- изоставена нива, 
Имот №018100-1,741 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №018194-1,527 дка, ІІІ категория- нива, м. «До село» 
Имот №018200-1,986 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №018201-0,428 дка, ІІІ категория- нива, м. «До село» 
Имот №018202-1,033 дка, ІІІ  категория- нива, м. «До село» 
Имот №018203-1,734 дка, ІІІ категория- нива, м. «До село» 
Имот №018207-2,081 дка, ІІІ категория- нива, м. «До село» 
Имот №018208-1,578 дка, ІІІ  категория- нива, м. «До село» 
Имот №018209-2,373 дка, ІІІ категория- нива, м. «До село» 
Имот №018210-0,602 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №018212-3,759 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №018215-1,175 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №018216-0,459 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №018271-0,155 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №018300-2,994 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №018400-1,756 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №018500-1,626 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №018536-2,425 дка, VІІ категория- нива, м.”До село” 
Имот №180194-0,272 дка, VII категория- нива, м. «До село» 
Имот №180195-4,350 дка, ІІІ  категория- нива, м. «До село» 
Имот №180196-2,313 дка, ІІІ  категория- нива, м. «До село» 
Имот №181195-4,231 дка, ІІІ  категория- нива, м. «До село» 
Имот №182195-4,084 дка, ІІІ  категория- нива, м. «До село» 
Землище с.Кирово:  
Имот №000025-25,652 дка, VIII категория- нива, м.” Текенджанските лозя”  
Имот №000078-15,766 дка, V категория- изоставена нива, м.”Горните лозя”  
Имот №000151-20,504 дка, V категория- нива, м.”Чанакчийца”  
Имот №000194-4,468 дка, VIII категория- нива, м.” Горните лозя”  
Имот №000255-2,295 дка, IX категория- нива, м.”Манольов орман”  
Имот №000263-1,095 дка, VIII категория- нива, м.” Манольов орман”  
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Имот №000309-2,699 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 №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 №000746-0,693 дка, VIII категория- нива, м.”Али паша”  
Имот №000756-1,765 дка, VIII категория- нива, м.”Али паша”  
Имот №001009-20,212 дка, VII категория- нива, м.”Шабан баир”  
Имот №001187-75,765 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Шабан баир”  
Имот №007001-36,787 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №011080-0,724 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014002-1,351 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014014-0,702 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014017-0,541 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014022-0,611 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014027-3,350 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014028-0,396 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014030-0,466 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014031-0,211 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014032-0,298 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014034-0,585 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014038-1,515 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014049-1,898 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014056-1,509 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014058-0,849 дка, VIII категория- нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №014191-1,072 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №022002-13,726 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Текенджанските лозя”  
Имот №023678-1,249 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №024009-0,047 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №024022-0,070 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №024030-2,428 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №024045-1,274 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”,  
Имот №024046-1,743 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”,  
Имот №024047-0,695 дка, V  категория- изоставена нива, м.”Край село” 
Имот №024048-1,600 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”,  
Имот №024051-1,162 дка, V категория-  нива, м.”Край село”,  
Имот №024053-2,326 дка, V категория-  нива, м.”Край село”,  
Имот №024207-0,411 дка, V категория- изоставена 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”,  
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Имот №024230-1,096 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”,  
Имот №030102-0,198 дка, VIII категория- изоставена нива, м.”Църквището”  
Имот №045006-2,449 дка, VIII категория- нива, м.” Юмручкия камък”  
Имот №045011-19,797 дка, VIII категория- нива, м.” Юмручкия камък”  
Имот №047001-1,796 дка, IX категория- изоставена нива, м.”Дойнова лъка”  
Имот №072019-8,898 дка, V категория- нива, м.”Каратепе”  
Имот №107011-43,919 дка, VIII категория- нива, м.”Осман баир”  
Имот №123005-0,182 дка, V категория- изоставена нива, м.”Край село”  
Имот №123009-1,770 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №123010-1,613 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №123012-2,126 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №123020-1,680 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №124003-1,483 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №124004-1,954 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №124005-0,796 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №124010-1,553 дка, VIII категория- нива, м.”Край село”  
Имот №125193-0,228 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №125196-0,908 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №129053-0,715 дка, VI категория- нива, м.”Тасмата”  
Землище с.Кубадин:  
Имот №000006-2,536 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000007-0,406 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000016-5,531 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000020-1,161 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000022 -3,114 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000032-1,244 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000043-1,144 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000272-1,184 дка, VІІ категория- нива, м.”При село”  
Имот №000285-1,258 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000286-2,578 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000287-0,734 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000288-1,703 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000299-1,854 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №000300-5,667 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №001002-3,672 дка, IX категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №001004-3,408 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №005001-3,833 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006005-2,162 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006013-3,319 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006017-2,773 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006029-2,777 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006030-1,238 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006031-2,944 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №006032-2,912 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
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Имот №006038-3,101 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007015 –3,375 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007022-3,543 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007024-2,895 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007031-3,107 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №007033-3,324 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008001-3,421 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008002-2,125 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008003-4,207 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008007-3,842 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008008-2,384 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008009-1,842 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008010-1,273 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008011-1,150 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008012-3,365 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008018-2,577 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008024-1,201 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008025-1,551 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №008030-1,364 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009002-1,146 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009004-2,079 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009005-1,514 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009006-1,094 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009007-1,112 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009008-1,132 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009016-1,116 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №009027 –7,095 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010001-4,202 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010023-6,233 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010026-5,467 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010031-3,456 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010036-3,492 дка, VII категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №010037 –9,723 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011006 –6,096 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011009– 12,005 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №011016-1,364 дка, IX категория- нива, м.”При село”  
Имот №011018-0,651 дка, IX категория- нива, м.”При село”  
Имот №011021– 26,775 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №012002 –7,129 дка, VІІ категория- нива, м.”Бачова кория”  
Имот №013007-1,874 дка, VII категория- нива, м.”Бачова кория”  
Имот №013013-2,901 дка, VII категория- нива, м.”Бачова кория”  
Имот №013034 –8,114 дка, ІХ категория- нива, м.”Дълбок дол”  
Имот №014019 –20,282 дка, ІХ категория- нива, м.”Доган бунар”  
Имот №016004-4,355 дка, IX категория- нива, м.”Лозята”  
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Имот №016007 –14,040 дка, ІХ категория- нива, м.”Долапа”  
Имот №016008-5,558 дка, IX категория- нива, м.”Долапа”  
Имот №016011 –10,829 дка, ІХ категория- нива, м.”Долапа”  
Имот №017002 –9,637 дка, ІХ категория- нива, м.”Лозята”  
Имот №020011-5,176 дка, IX категория- нива, м.”Голямата река”  
Имот №022001-3,456 дка, IX категория- нива, м.”При село”  
Имот №022007 –11,433 дка, ІХ категория- нива, м.”При село”  
Имот №026004 –19,104 дка, ІХ категория- нива, м.”Стражата”  
Имот №026008 – 7,004 дка, ІХ категория- нива, м.”Стражата”  
Имот №026009 –6,101 дка, ІХ категория- нива, м.”Стражата”  
Имот №026026 –47,413 дка, ІХ категория-  нива, м.”Стражата” 
Имот №026027 –22,231 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Стражата”  
Имот №029005 –11,377 дка, VІІ категория- нива, м.”Жеков дол”  
Имот №029023 –3,997 дка, VІІ категория- нива, м.”Яки бент”  
Имот №029024 –11,366 дка, VІІ категория- нива, м.”Яки бент”  
Имот №029043 –13,423 дка, VІІ категория- нива, м.”Яки бент”  
Имот №030023-1,793 дка, VII категория- нива, м.”Селска река”  
Имот №031002 –6,637 дка, VІІ категория- нива, м.”Юрта”  
Имот №033025 –4,104 дка, VІІ категория- нива, м.”Тетри баир”  
Имот №044001 –38,802 дка, ІХ категория- нива, м.”Чешме баир”  
Имот №045008 –4,856 дка, ІХ категория- нива, м.”Корията”  
Имот №300001-1,201 дка, VII категория- нива, м.”При село” 
Имот №300002-1,637 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Имот №300004-0,884 дка, VII категория- нива, м.”При село”  
Землище с.Maлина:  
Имот №000011-38,516 дка, III категория- из.трайно насаждение, м.”Кара баир"  
Имот №011015-15,236 дка, IX категория- нива, м.”Кайл дере”  
Имот №013005-3,669 дка, III категория- нива, м.”Кайл дере”  
Землище с.Mомина Църква:  
Имот №000083-8,336 дка, V категория- нива, м.”Балаклия”  
Имот №000437-46,855 дка, VІІІ категория- изоставена нива, м.”Манков кладенец”  
Имот №000797-1,319 дка, VІІІ категория- нива, м.”Паздерковица”  
Имот №000866-0,707 дка, VІІІ категория- нива, м.”Грекова река”  
Имот №000868-1,524 дка, VІІІ категория- нива, м.”Грекова река”  
Имот №001084-1,529 дка, VІІІ категория- нива, м.”Чорканица”  
Имот №001119-1,950 дка, VІІІ категория- нива, м.”Пашов баир”  
Имот №001256-0,825 дка, V категория- др. Сел. стоп. територия, м.”Плачка” 
Имот №001511-2,412 дка, V категория- нива, м.”Старите лозя”  
Имот №002250-1,317 дка, VІІІ категория- нива, м.”Чорканица”  
Имот №002910-0,342 дка, V категория- нива, м.”Врачев дол”  
Имот №002912-0,191 дка, V категория- нива, м.”Врачев дол”  
Имот №002913-0,491 дка, V категория- нива, м.”Врачев дол”  
Имот №010011-1,300 дка, VІІ категория- нива, м.”Керемидарницата”  
Имот №021005-8,100 дка, V категория- нива, м.”Манкова кория”  
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Имот №025035-11,370 дка, VІІІ категория- нива, м.”Каратепе”  
Имот №027045-9,501 дка, Vкатегория- нива, м.”Каратепе”  
Имот №029035-24,201 дка, V категория- нива, м.”Връшев дол”  
Имот №030001-1,176 дка, V категория- нива, м.”Тодорова кория”  
Имот №040023-1,491 дка, V категория- нива, м.”Старите лозя”  
Имот №040040-1,374 дка, V категория- нива, м.”Старите лозя”  
Имот №040074-4,167 дка, V категория- нива, м.”Старите лозя”  
Имот №046014-4,500 дка, VІІІ категория- нива, м.”Апталова чешма”  
Имот №049073-12,064 дка, V категория- нива, м.”Герге бунар”  
Имот №050003-1,033 дка, V категория- нива, м.”Старите лозя”  
Имот №050018-2,519 дка, V категория- нива, м.”Старите лозя”  
Имот №050048-1,923 дка, V категория- нива, м.”Старите лозя”  
Имот №060054-1,156 дка, V категория- нива, м.”Старите лозя”  
Имот №065009-20,002 дка, V категория- нива, м.”Асанков дол”   
Имот №073012-2,556 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №073032-0,116 дка, V категория- нива, м.”Край село”  
Имот №074015-0,691 дка, VІІІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №074019-0,636 дка, VІІІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №075010-3,000 дка, VІІІ категория- нива, м.”Лахтев дол”  
Имот №075012-3,100 дка, VІІІ категория- нива, м.”Лахтев дол”  
Имот №078005-0,997 дка, VІІІ категория- нива, м.”Лахтев дол”  
Имот №078017-2,869 дка, VІІІ категория- нива, м.”Лахтев дол”  
Имот №106018-0,808 дка, ІV категория- нива, м.”Новите ниви”  
Имот №108029-2,504 дка, VІІІ категория- нива, м.”Грекова река”  
Имот №109006-17,263 дка, V категория- нива, м.”Пелтека”  
Имот №115010-1,194 дка, VІІІ категория- нива, м.”Лиглев баир”  
Имот №115023-0,398 дка, VІІІ категория- нива, м.”Лиглев баир”  
Имот №132004-12,565 дка, VIII категория- нива, м.”Лиглев баир”,  
Имот №134013-1,441 дка, VІІІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №134025-1,001 дка, VІІІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №134028-1,824 дка, VІІІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №134029-0,357 дка, VІІІ категория- нива, м.”Край село”  
Имот №135013-5,000 дка, VІІІ категория- нива, м.”Лахтев дол”   
Имот №135020-5,016 дка, VІІІ категория- нива, м.”Лахтев дол”  
Имот №136008-3,050 дка, VIII категория- нива, м.”Пънчева пътека”,  
Имот №137026-1,896 дка, VІІІ категория- нива, м.”Лахтев дол”  
Имот №139012-15,074 дка, VІІІ категория- нива, м.”Ходжовица”  
Имот №161008-4,223 дка, VІІ категория- нива, м.”Царака”  
Имот №161024-12,547 дка, VІІ категория- нива, м.”Бухтев кладенец”  
Имот №171009-5,003 дка, VIII категория- нива, м.”Сталев кладенец” 
Имот №171022-17,931 дка, V категория- нива, м.”Сталев кладенец”  
Имот №175003-2,696 дка, VІІІ категория- нива, м.”Дюкметата”  
Имот №187031-1,971 дка, VІІІ категория- нива, м.”Пашов баир”  
Имот №188002-1,080 дка, V категория- нива, м.”Дачковица”  
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Землище с.Орлинци:  
Имот №011001- 11,318 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011002- 11,622 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011003- 11,644 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011004- 9,526 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011005- 2,809 дка, ІV категория- нива, м.”До село”   
Имот №011008- 3,407 дка, ІV категория- нива, м.”До село”   
Имот №011009- 2,784 дка, ІV категория- нива, м.”До село”   
Имот №011014- 3,530 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011016- 4,535 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011017- 2,123 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011018- 2,085 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011020- 1,989 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011021- 2,096 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011022- 3,128 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011023- 3,237 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011024- 2,968 дка, ІХ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011025- 3,242 дка, ІV категория- нива, м.”До село”   
Имот №011038- 1,967 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011044- 2,303 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011045-2,305 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011046- 1,333 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011049- 1,932 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011058- 4,638 дка, ІІІ категория-нива, м.”До село”  
Имот №011071- 1,824 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”   
Имот №011072- 4,120 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”  
Имот №011074- 1,198 дка, ІІІ категория-нива, м.”До село”  
Имот №011075- 1,423 дка, ІІІ категория- нива, м.”До село”  
Землище с. Проход:  
Имот №014024 –51,741 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”Севри колиба”,  
Имот №017107 – 2,000 дка, ІІІ категория- нива, м.”Долни лъки” 
Имот №019017-2,213 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Кереча” 
Имот №020004-1,805 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Кереча”  
Имот №020163 –10,019 дка, VІІ категория- изоставена нива, м.”Кереча”,  
Имот №020182-35,139 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Кереча”  
Землище с.Пънчево: 
Имот №000262-4,379 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Биюг гюбре”  
Имот №000594-2,703 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Доранка”  
Имот №000603–1,328 дка, V категория- нива м.”Ендека” ,  
Имот №035002–19,460 дка, VII категория- нива м.”Калдаръма” ,  
Имот №040006–5,771 дка, VII категория- нива м.”Калдаръма” ,  
Имот №110050–3,999 дка, VI категория- нива м.”Туйгаре” ,  
Имот №120008–13,192 дка, VI категория- нива м.”Туйгаре” ,  
Имот №130016–12,850 дка, VI категория- нива м.”Кокарджата” ,  
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Имот №155003–6,593 дка, VII категория- нива м.”До лозята” ,  
Имот №170002-22,709 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Германова кошара”  
Имот №215015–5,400 дка, VІ категория- изоставена нива в м.”Белия дол” ,  
Имот №250042–5,361 дка, VII категория- нива м.”Кичи къшла” ,  
Имот №270020–1,548 дка, VII категория- нива м.”До плячката” ,  
Имот №280009–1,910 дка, VІІ категория- нива в м.”Дерменолу” ,  
Имот №300008–6,015 дка, Х категория- нива м.”Богданова кашла” ,  
Имот №320018–6,401 дка, VI категория- нива м.”Чеирдере” ,   
Землище с.Росеново:   
Имот №000052–10,735 дка, V категория– нива, м.”Асанка”,  
Имот №000063-3,328 дка, IV категория- полска култура,  
Имот №000064-4,650 дка, IV категория- полска култура,  
Имот №000065-5,270 дка, IV категория- полска култура,  
Имот №000075-2,137 дка, IV категория- полска култура, м.”Щрабанка”  
Имот №000078–23,980 дка, ІV категория- изост.нива, м.”Щрабанка”,  
Имот №000137–32,248 дка, ІV категория- изост.нива, м.”Асанка”,  
Имот №000218-2,705 дка, IV категория- полска култура,  
Имот №000286-1,267 дка, VI категория- полска култура, м.”Герена”  
Имот №000289-6,303 дка, ІІI категория- др.сел.стоп.територия, м.”Средецки път”  
Имот №000392-9,391 дка, VI категория- изоставена нива, м.”Колев баир”,  
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 №002017-2,309 дка, VII категория- изоставена нива, м.”Трънката”  
Имот №003007–5,558 дка, VІІ категория- изост.нива, м.”Бадюлюв кайряк”,  
Имот №003008–46,065 дка, VІІ категория– изост.нива, м.”Бадюлюв кайряк”,  
Имот №004020–7,168 дка, VІІ категория– изост.нива, м.”Кабата”,  
Имот №006016-8,226 дка, IX категория- полска култура, м.”Болоджа”  
Имот №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 №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 №017019-13,714 дка, IV категория- полска култура, м.”Средецки път”,  
Имот №018019-3,115 дка, IV категория- полска култура, м.”Средецки път”  
Имот №023034-17,010 дка, VІ категория– изост.нива, м.”Герена”,  
Имот №023037-7,171 дка, VІ категория– изост.нива, м.”Герена”,  
Имот №023039-7,782 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Герена”,  
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Имот №023281-11,861 дка, ІV категория– изост.нива, м.”Герена”,  
Имот №029007-11,294 дка, VІ категория– изост.нива, м.”Колев баир”, 
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”,  
Землище с.Радойново: 
Имот №003006–2,021 дка, ІХ категория–нива, м.”Голия баир”  
Имот №008002–5,002 дка, ІХ категория–нива, м.”Чинак бунар”  
Имот №019013–7,825 дка, ІІІ категория–нива, м.”Селска река”  
Имот №024005–8,600 дка, VІІ категория–нива, м.”В село”  
Имот №024008–4,333 дка, VІІ категория–нива, м.”Гробищата”  
Имот №027011–2,777 дка, VІІ категория–нива, м.”В село”  
Имот №028012–3,357 дка, VІІ категория–нива, м.”В село”  
Имот №031003–4,957 дка, ІІІ категория–нива, м.”Селска река”  
Имот №046002-3,831 дка, IV категория- нива, м.”Томова могила”  
Имот №053009–5,254 дка, VІІ категория–нива, м.”Кочините”  
Имот №056008–2,000 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №056027–1,043 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №061002–1,967 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №061003–4,196 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №061012–6,550 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №062007–3,002 дка, VІІ категория–нива, м.”Декарти”  
Имот №064020–9,652 дка, ІІІ категория–нива, м.”Старите лозя”  
Имот №067010-1,096 дка, IV категория- нива, м.”Желиова могила”  
Имот №072001–1,964 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №072002–1,487 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №073008–2,721 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №073011–1,467 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №074005–0,848 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №075011–1,244 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №075014–2,104 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Имот №083001–5,093 дка, VІІ категория–нива, м.”Драковски път”  
Землище с.Сливово:  
Имот №001018–22,625 дка, ІХ категория–изоставена нива, м.”Долния юрт”  
Имот №005002–30,798 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Джанова бахча”  
Имот №021001–1,006 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021005–0,119 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021014–1,272 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021046–0,672 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №021057–0,816 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
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Имот №021060–0,889 дка, VІІІ категория– нива, м.”Около село”  
Имот №024006–11,003 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №024029–8,605 дка, VІІІ категория–изоставена нива, м.”Лозята”  
Имот №030001 – 8,403 дка, VІІ категория–изоставена нива, м.”Тумбата” 
Имот №035003–9,947 дка, VІІ категория–изоставена нива, м.”Караманов кладенец”  
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 №096001-21,309 дка, III категория- изоставена нива, м.”Златеви дерета”,  
Имот №100001-5,053 дка, III категория-нива, м.”До село” 
Имот №101005-7,474 дка, III категория- нива, м.”Попова чешма”,  
Имот №134005-2,340 дка, V категория- изоставена нива, м.”Джендема”,  
Имот №147001-293,075 дка, V категория, изоставена нива, м.”Джендема”,  
Имот №168001-27,676 дка, VI категория-нива, м.”Дачев карасолук”,  
Имот №183006-4,999 дка, VI категория- нива, м.”Маркова могила”,  
Имот №201002-19,656 дка, V категория-нива, м.”Маркова могила” 
Имот №204007-60,707 дка, ІІІ категория- нива ОГФ м.»Еркесията»,  
Имот №204008-65,149 дка, ІІІ категория- нива ОГФ, м.”Еркесията”,  
Имот №204009-72,230 дка, ІІІ категория- нива ОГФ м.»Еркесията»,  
Землище с.Синьо Камене:  
Имот №004010 – 9,075 дка, VІІІ категория– нива, м.”Кавак орман”,  
Имот №011003 – 1,116 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”До село”,  
Имот №011005– 18,591 дка, ІV категория- изоставена нива, м.”До село”,  
Имот №011008– 2,752 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 №011028-1,426 дка, ІV категория- др. сел. ст. тер., м.”До село”,  
Имот №011029-1,938 дка, ІV категория- др. сел. ст. тер., м.”До село”,  
Имот №011030-1,184  дка, ІV категория- др. сел. ст. тер., м.”До село”,  
Имот №011034-0,907 дка, ІV категория- др. сел. ст. тер., м.”До село”,  
Имот №011036-0,919 дка, ІV категория- др. сел. ст. тер., м.”До село”,  
Имот №011037-1,368 дка, ІV категория- др. сел. ст. тер., м.”До село”,  
Имот №011038-2,059 дка, ІV категория- др. сел. ст. тер., м.”До село”,  
Имот №011039-2,694 дка, ІV категория- др. сел. ст. тер., м.”До село” 
Имот №013026 – 3,397 дка, VІІІ категория- нива, м.”Костадин гьол”,  
Имот №016035 – 1,850 дка, VІІІ категория- нива, м.”Тоспа бунар”,  
Имот №021013–52,100 дка, VІІІ категория-нива, м.”Терзиман кория”,  
Землище  с.Светлина  
Имот №000277-36,344 дка, V кат.- нива, м.”Кавалджика”, 
Имот №000278-26,035 дка, V кат.- нива, м.”Кавалджика”, 
Имот №000297–14,048 дка, VІІ кат.- нива, м.”Грудовски път”,  
Имот №000307-0,829 дка, ІІІ кат.- изоставена нива, м.”Черкезка лъка”,  
Имот №000326-3,743 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №004016-1,661 дка, V кат.- нива, м.”Першавска река”, 
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Имот №011025-1,495 дка, V категория- нива, м.”Калугерски гроб”,  
Имот №012062-0,791 дка, V категория- нива, м.”Пехливански кладенец”,  
Имот №018005 – 0,464 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”  
Имот №019011 – 3,000 дка, ІІІ кат.- нива, м.”Домуз дере”,  
Имот №035058-0,620 дка, ІХ категория- посевна площ, м.”Старите лозя”,  
Имот №047001-1,424 дка, ІІІ категория, нива, м.”Колайската река”,  
Имот №076015-0,954 дка, ІІІ категория- посевна площ, м.”Средната воденица”,  
Имот №078005-0,882 дка, ІІІ категория, нива, м.”Кавалджика”,  
Имот №102008 – 5,230 дка, V кат.- нива, м.”Жълтата локва”, 
Имот №102010 – 5,003 дка, V кат.- нива, м.”Жълтата локва”,  
Имот №102012-4,181 дка, V категория, нива, м.”Жълтата локва”,  
Имот №102018-3,236 дка, V категория, нива, м.”Жълтата локва”,  
Имот №102019 – 4,775 дка, V кат.- нива, м.”Жълтата локва”,  
Имот №136015–1,185 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №136018–0,766 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №136028–0,840 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №136032–1,002 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137003–1,102 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137014–0,518 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137015–0,966 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137017–0,630 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137029–0,476 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137032–0,612 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137033–0,713 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137035–1,121 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137042–1,624 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137061–1,101 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137073–0,397 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137074–0,514 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137079–0,558 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137081–0,964 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №137084–1,278 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №139002–0,735 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №139010–0,625 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”, 
Имот №139011–0,928 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №140005–1,188 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лозята”, 
Имот №140006–1,032 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №140007–0,998 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лозята”,  
Имот №140013–0,262 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лозята”,  
Имот №140015–0,819 дка, ІV кат.- лозе , м.”Лозята”, 
Имот №140017–1,620 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лозята”, 
Имот №140023–0,945 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лозята”, 
Имот №140034–1,121 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №140036–1,034 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
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                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Имот №143038–1,234 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №140055–1,000 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лозята”, 
Имот №143004–0,817 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лозята”, 
Имот №143006–0,806 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лозята”, 
Имот №143007–1,028 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лозята”, 
Имот №144001–0,364 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лисичев баир”, 
Имот №144020–0,525 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144021–0,550 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144025–0,245 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144026–0,409 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144027–0,375 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144031–0,552 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144037–0,388 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144038–0,477 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144039–0,726 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144041–0,630 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144047–0,693 дка, ІV кат.- нива, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144064–0,763 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №144066–0,315 дка, ІV кат.- лозе, м.”Лисичев баир”,  
Имот №145016-3,891 дка, VІІ категория- нива, м.”Лозята” 
Имот №146008–1,313 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №150001–1,256 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №150014–1,810 дка, ІV кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №151006–1,228 дка, VІІ кат.- лозе, 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 №152005–2,027 дка, VІІ кат.- лозе, м.”Лозята”,  
Имот №152053–0,795 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152055–0,629 дка, VІІ кат.- лозе, м.”Лозята”,  
Имот №152056–0,545 дка, VІІ кат.- нива, м.”Лозята”,  
Имот №152057–0,962 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152058–1,065 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152078–1,117 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №152079–0,401 дка, VІІ кат.- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №153020-9,441 дка, VІІ категория- нива, м.”Дългия кайряк”,  
Имот №163009–3,297 дка, ІХ кат.- из.нива-изселв., м.”Стопански двор”,  
Имот №166009–3,075 дка, ІV кат.- нива, м.”До село”,  
Землище гр. Средец:  
Имот №000009-2,741 дка, ІІІ категория– нива, м.”Циганско кладенче”  
Имот №000042- 0,695 дка, ІІІ категория– изоставена нива, м.”Новата воденица”  
Имот №000077-1,526 дка, ІІІ категория– изоставена нива, м.”Баев бент”   
Имот №000094-10,599 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Четисанец”,  
Имот №000109-1,176 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000121-0,879 дка, ІІІ категория– нива, м.”Дамчетата”  
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Имот №000124-13,996 дка, ІІІ категория– нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000140-2,648 дка, ІІІ категория, нива, м.”Долапски баир”  
Имот №000187-8,059 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000179-0,583 дка, V категория– изоставена нива, м.”Миловска река”  
Имот №000199-7,135 дка, ІІІ категория– нива, м.”Дамчетата”  
Имот №000208-10,575 дка, ІІІ категория– нива, м.”Долапски баир”,  
Имот №000209-18,244 дка, ІІІ категория– нива, м.”Долапски баир”,  
Имот №000211-3,829 дка, ІІІ категория–нива, м.”Циганско кладенче” 
Имот №000244-0,307 дка, ІІІ категория– изоставена нива, м.”Под село -СРГ”,  
Имот №000297 – 3,445 дка, ІV категория, изост.нива, м.”Старото пладнище”  
Имот №000311 – 43,065 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Таушан тепе” 
Имот №000371- 8,069 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000375 – 0,587 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000378- 3,791 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”,  
Имот №000379- 1,632 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000380- 5,809 дка, ІV категория, изост.нива, м.”Малката река,  
Имот №000426 – 2,385 дка, ІV категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000450- 0,439 дка, VІІ категория–нива, м.”Малката река”  
Имот №000468 – 40,511 дка, ІV категория, ероз.нива, м.”Калдаръма”  
Имот №000472 – 30,703 дка, ІV категория, ероз.нива, м.”Ушите”  
Имот №000506-1,109 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000507-5,492 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №000565 – 2,867 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Дервишки път”  
Имот №000581-11,732 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Градишка река”  
Имот №000590-0,955 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Градишка река”,  
Имот №000594-2,228 дка, ІХ категория, изост.нива, м.”Таушан тепе” 
Имот №000600-40,736 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Таушан тепе”,  
Имот №000602-10,572 дка,  V категория- изоставена нива, м.”Таушан тепе”,  
Имот №000603-3,946 дка,  V  категория- нива, м.”Таушан тепе” 
Имот №000604- 0,788 дка,  V категория- нива, м.”Таушан тепе”  
Имот №000613-9,809 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Таушан тепе” 
Имот №000615 – 0,815 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Дервишки път”  
Имот №000627-3,324 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Чебук дере”  
Имот №000628-1,170 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Чебук дере”  
Имот №000644-15,333 дка, VІ категория– изоставена нива, м.”Каиш баир”  
Имот №000653-11,249 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Черквището”  
Имот №000730-0,705 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000732-4,989 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000734-2,582 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000736-2,259 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000738 – 8,557 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000750-1,721 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Миловска река”,  
Имот №000753-1,456 дка, ІV категория, изост.нива, м.”Миловска река”,  
Имот №000762-19,222 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
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Имот №000763-2,029 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000804- 10,549 дка, V категория-нива, м.”Белия камък”,  
Имот №000825 – 2,535 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №000831-4,855 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Миловска река”  
Имот №000842-2,199 дка, ІХ категория, изост.нива, м.”Миловска река”  
Имот №000848-3,934 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Белия камък”  
Имот №000860 – 3,349 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Белия камък”  
Имот №000867 – 2,024 дка, V категория, изост.нива, м.”Белия камък”  
Имот №000899-1,406 дка, V категория, изост.нива, м.”Дервишки път”  
Имот №000901-1,582 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №000907-0,460 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Янев мост”  
Имот №000914-6,631 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №000915-3,150 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №000916-6,898 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №000936-2,785 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №000954-1,507 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №001005-12,923 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.Болуджа”  
Имот №001055-17,063 дка, VІІ категория– нива, м.”Болуджа” ,  
Имот №001058-3,210 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №001060-1,939 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №001062-33,821 дка, ІХ категория–нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №001073 – 1,091 дка, VІІ категория, изост.нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №001085-2,763 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №001086-0,785 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Малката река”  
Имот №001109-24,327 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Аврамов мост”  
Имот №012196-5,167 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 №014139-4,553 дка, VІ категория– изоставена нива, м.”Каиш баир”  
Имот №016136- 1,802 дка, ІV категория– изоставена нива, м.”Попови каби”  
Имот №017120- 0,999 дка, ІV кат.-нива, м.”Ушите”,  
Имот №019001-0,921 дка, VІІ категория– нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №019082 – 8,000 дка, VІІ категория– изоставена нива, м.”Хасанка”  
Имот №019087 – 4,202 дка, VІІ категория– изоставена нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №019090 – 8,206 дка, VІІ категория–нива, м.”Лисичи баир”  
Имот №021065-1,308 дка, V категория–нива, м.”Белия камък”  
Имот №021066 – 4,999 дка, V категория–нива, м.”Богданов баир”  
Имот №021074- 7,141 дка, V категория-нива, м.”Белия камък”  
Имот №021085 – 8,721 дка, V категория–нива, м.”Белия камък”  
Имот №021094 – 3,080 дка, VІІ категория–нива, м.”Белия камък”  
Имот №022005-10,100 дка, VІІ категория– нива, м.”Болуджа”   
Имот №022039-2,874 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №022096-2,311 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  



161. 
 

                                                                                                                         Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Имот №022131-2,819 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №022153-4,400 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №022157-4,732 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Болуджа”  
Имот №023005-3,200 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Драгоева къшла”  
Имот №023007-4,164 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Драгоева къшла”  
Имот №023009-9,415 дка, ІХ категория, нива, м.”Драгоева кашла”  
Имот №023012-5,898 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023034 – 2,188 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023043-1,699 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023058-6,000 дка, ІХ категория– нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023068-13,006 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №023092-3,399 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Амелев дренак”  
Имот №024047-2,547 дка, VІІ категория- нива, м.”Черквището”  
Имот №025046- 7,652 дка, ІV кат.-нива, м.”Калдаръма”, 
Имот №025064- 2,064 дка, ІV кат.- изоставена нива, м.”Калдаръма”, 
Имот №026080-1,252 дка, ІV категория-нива, м.”Малката река”,  
Имот №026082-0,569 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Малката река” 
Имот №026083-1,246 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Малката река” 
Имот №026117-2,509 дка, ІV категория-нива, м.”Малката река” 
Имот №026184-8,299 дка, ІІІ кат.-изоставена нива, м.”Малката река” 
Имот №026185-0,302 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Малката река” 
Имот №026187-14,067 дка, ІІІ кат.-изоставена нива, м.”Малката река” 
Имот №026224- 0,635 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Малката река”, 
Имот №027001- 12,154 дка, ІІІ кат.-нива, м.”Долапски баир”, 
Имот №027006- 8,601 дка, VІІ кат.-нива, м.”Големия завой” ,  
Имот №028078 – 3,949 дка, ІІІ категория-нива, м.”Гуненски дол”  
Имот №030090 – 26,718 дка, ІІІ категория, нива, м.”Долапски баир”  
Имот №030091 – 2,000 дка, ІІІ категория-нива, м.”Под бензиностанцията”  
Имот №030092 – 2,662 дка, ІІІ категория, нива, м.”Долапски баир”  
Имот №031050-12,903 дка, ІХ категория– изоставена нива, м.”Съсенбаир” 
Имот №032002-4,482 дка, ІІІ категория–нива, м.”Четисанец” 
Имот №033117- 3,300 дка, ІІІ категория, нива, м.”Корията”  
Имот №034131- 3,129 дка, VІІ кат.-нива, м.”Бити ниви” ,  
Имот №035159-3,843 дка, ІV кат.-изоставена нива, м.”Кошията” 
Имот №035160 – 3,791 дка, ІІІ категория, изост.нива, м.”Зад кошията”  
Имот №035169- 4,270 дка, ІХ категория- изоставена нива, м.”Пенджевишка”  
Имот №036013- 1,286 дка, ІІІ категория- изоставена нива, м.”Пенджевишка”  
Имот №037005-1,002 дка, ІІІ категория- изоставена нива, м.”Крък харман”  
Имот №037284- 1,372 дка, ІІІ кат.-изоставена нива, м.”Крък харман”, 
Имот №038100- 3,000 дка, ІV кат.-нива, м.”Светлински път”,  
Имот №044030 – 4,230 дка, ІІІ категория-нива, м.”Чебук дере”  
Имот №044118 – 5,501 дка, VІ категория-нива, м.”Ходжевец”  
Имот №044121 – 12,728 дка, VІ категория-нива, м.”Ходжевец”  
Землище с.Факия:  
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Имот №039028 – 10,650 дка, ІХ категория- нива, м.”Новите ниви”; 
Имот №049474-0,510 дка, IX категория-нива., м.”Край село”  
Имот №052019-1,595 дка, IX категория-нива., м.”Новите ниви”  
Имот №054001-7,771 дка, V категория-нива, м.”Старите лозя”, 
Имот №122028-2,287 дка, VI категория-нива, м.”Юрта”  
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 №154001-1,438 дка, VI категория-изоставена нива, м.”Олуджак” 
Имот №156001-2,725 дка, VI категория-нива, м.”Могилски дол” 
Имот №164009-1,253 дка, VI категория-нива, м.”Воденицата”  
Имот №172004-0,797 дка, VI категория-нива, м.”Воденицата” 
Имот №202005-2,116 дка, IX категория-нива, м.”Хармана” 
Имот №204003-3,878 дка, IX категория-нива, м.”Клинчев харман”  
Имот №205003-0,687 дка, VI категория-нива, м.”Край село” 
Имот №208017-0,706 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
Имот №208018-0,197 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
Имот №208019-0,516 дка, IX категория-нива, м.”Новите ниви”  
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 

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

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

10.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  11.  Лало Антонов Гюров   за 
  12.  Мартин Тодоров Джермов въздържал се 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов    - 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно:  Продажба на поземлени имоти в 
землището на с. Дюлево. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 
глас, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 319 
26 май 2021 година 

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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен 
имот с идентификатор 24712.15.133 в размер на 578,00 лева, на имот с идентификатор 
24712.15.134 в размер на 1039,00 лева, на имот с идентификатор 24712.15.136 в размер 
на 576,00 лева. 

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

- имот с идентификатор 24712.15.133 по КККР на с. Дюлево с площ 1257 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, с номер по предходен план №015133, актуван с Акт за ЧОС №4121/17.12.2020 г., с 
граници и съседи: 24712.15.134, 24712.15.131, 24712.15.184, 24712.15.132, с начална 
тръжна цена 640,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.134 по КККР на с. Дюлево с площ 2255 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, с номер по предходен план №015134, актуван с Акт за ЧОС №4122/17.12.2020 г., с 
граници и съседи: 24712.45.14, 24712.15.131, 24712.15.133, 24712.15.184, 24712.15.136, 
24712.15.135, с начална тръжна цена 1200,00 лева; 

- имот с идентификатор 24712.15.136 по КККР на с. Дюлево с площ 1255 кв.м., с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, с номер по предходен план №015136, актуван с Акт за ЧОС №4123/17.12.2020 г., с 
граници и съседи: 24712.15.135, 24712.45.14, 24712.15.134, 24712.15.184, 24712.15.9901, 
24712.15.137, с начална тръжна цена 640,00 лева. 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора за  
продажба. 
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Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТЕРИНАДЕСЕТА в дневния ред –  
Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, 
относно: Поемане на пътни разходи на лекари от „Медицински център I“ ЕООД 
гр.Средец. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 320 
26 май 2021 година 

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

администрация и чл.37, ал.1, т.2 от ПМС №408 от 23.12.2020 г., за изпълнение на 
държавния бюджет на РБ за 2021 г., 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския автобусен 
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превоз по направление гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на д-р Станко Станков – 
педиатър към „Медицински център I“ ЕООД гр. Средец считано от 01.06.2021г. 

2. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския автобусен 
превоз по направление гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на д-р Иванка Тумбова – акушер-
гинеколог към „Медицински център I“ ЕООД гр. Средец считано от 01.06.2021г. 

3. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 
месторабота в размер на 85 % от стойността на билета на междуградския автобусен 
превоз по направление гр.Бургас - гр.Средец – гр.Бургас на д-р Румяна Капкова – 
дерматолог към „Медицински център I“ ЕООД гр. Средец считано от 01.06.2021г. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Прекратяване на концесионен 
договор, № КА 000938/2018 г. от 04.07.2018 год., с предмет: „Управление и 
поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот с идентификатор 70322.97.10 
по КККР  на с. Суходол /номер по предходен план 097010, ЕКАТТЕ 70322/, с  площ 
117226 кв.м., находящ се в местността “До село“ в землището на с. Суходол, 
община Средец, област Бургас при граници имоти № № 70322.113.16, 70322.113.19, 
70322.115.10, 70322.94.6, 70322.97.9, 70322.97.13, 70322.203.2, 70322.98.1, 70322.98.2, 
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70322.113.15 и 70322.113.18, имотът актуван с Акт публична общинска собственост 
№1487/27.01.2021год.“. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 321 
26 май 2021 година 

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

администрация, чл. 147 от Закона за концесиитe /изм. ДВ, бр.17 от 26.12.2021г./ и във 
връзка с чл.12.т.5.1 от Договор за концесия № КА 000938/2018г., 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
           I. Прекратява концесионен договор № КА 000938/2018г., за язовир съставляващ 
поземлен имот с идентификатор 70322.97.10 по КККР  на с. Суходол /номер по 
предходен план 097010, ЕКАТТЕ 70322/, находящ се в местността „До село“ в 
землището на с. Суходол, община Средец,  на основание неизпълнение на основно 
задължение от концесионния договор. 
          II. Препис от решението да се изпрати на концесионера „***” ЕООД 
представлявано от Г. С. А.,  в  10-дневен срок от приемането му. 
         ІІІ. В 30 дневен срок от дата на прекратяване на договора да се състави приемо – 
предавателен протокол, в който да се отразят състоянието на обекта предмет на 
договора, към датата на прекратяването му. 
               Концесионерът е длъжен  да предаде предмета, обект на договора, в същото 
състояние, в което е бил предаден. Всички  изградени допълнително съоръжения и 
обекти, включително, но не само тези обекти на концесионното предложение се 
предават на концедента и са негова собственост. 
         IV. Упълномощава  Кмета на община  Средец, да предприеме  всички последващи 
действия по изпълнение на решението. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на концесионен 
договор, № КА 000939/2018 г. от 04.07.2018 год., с предмет: „Управление и 
поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот с идентификатор 70322.108.108 
по КККР на с. Суходол /номер по предходен план 100008, ЕКАТТЕ 70322/, с  площ 
10340 кв.м., находящ се в местността “До село“ в землището на с. Суходол, община 
Средец, област Бургас при граници имоти № № 70322.102.3, 70322.108.14, 
70322.108.109 и 70322.207.2, имотът актуван с Акт публична общинска собственост 
№1486/27.01.2021год.“. 

Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 322 
26 май 2021 година 

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

администрация, чл. 147 от Закона за концесиитe /изм. ДВ, бр.17 от 26.12.2021г./ и във 
връзка с чл.12.т.5.1 от Договор за концесия № КА 000939/2018г., 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
            I. Прекратява концесионен договор № КА 000939/2018г.,  за язовир съставляващ 
поземлен имот с идентификатор 70322.108.108 по КККР  на с. Суходол /номер по 
предходен план 100008, ЕКАТТЕ 70322/, находящ се в местността „До село“ в 
землището на с. Суходол, община Средец, на основание неизпълнение на основно 
задължение от концесионния договор. 
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           II. Препис от решението да се изпрати на концесионера „***” ЕООД,  
представлявано от Г. С. А.  в  10-дневен срок от приемането му. 
          ІІІ. В 30 дневен срок от дата на прекратяване на договора да се състави приемо – 
предавателен протокол, в който да се отразят състоянието на обекта предмет на 
договора, към датата на прекратяването му. 
              Концесионерът е длъжен  да предаде предмета,  обект на договора, в същото 
състояние, в което е бил предаден. Всички  изградени допълнително съоръжения и 
обекти, включително, но не само тези обект на концесионното предложение се 
предават на концедента и са негова собственост. 
        IV. Упълномощава  Кмета на община  Средец, да предприеме  всички последващи 
действия по изпълнение на решението. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

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

Динко Цъцаров: Предпоследна ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка 
от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално 
подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи. 

Докладва Валери Ангелов – председател на постоянната комисия по 
“Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане” 

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 323 
26 май 2021 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
           Отпуска еднократни финансови помощи на: 

 В. Д. Р., живуща в гр. Средец – сумата от 200лева; 
 М. М. Л., живуща в гр. Средец – сумата от 150лева. 

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

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

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

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

Динко Цъцаров: Колеги, стигнахме до последна ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от 
днешния дневен ред – Питания. Г-жа Красимира Костова е тук. Имаше отправено 
питане от г-н Германов на предната сесия, тя отговори доста подробно. Изпратен ви е 
отговора. 

Динко Цъцаров: Имате ли желание да бъде изслушана г-жа Костова. 
Иван Кичев: Нека да я чуем, тя се е подготвила. 
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Красимира Костова: В отговора си до г-н Германов, а именно какво се случва с 
туризма през 2020-2021г. на територията на община Средец, си позволих подробно да 
засегна проблемите, които касаят музея, въпросите които решаваме в музея и обектите, 
които са предмет на културно историческото наследство, както и това, което общината 
прави по отношение на опазването на културно историческото наследство, неговото 
рекламиране, представяне пред различни публики за привличане на туристи. Затова съм 
написала седем листа, не мисля да ги чета подробно, всеки един който има желание, 
може да се запознае. Но дори в тази година и половина на пандемия аз мога да кажа, че 
определено туризма тръгва в една посока, която се представя и в национален план т.е. 
българският турист се ориентира към българските обекти за посещение. Разбира се 
цифрите не са такива каквито бяха в 2019г., занижени са, защото учениците както знаете 
през изминалата 2020г. до м. юни не бяха на училище, бяха онлайн, имахме достатъчно 
много ограничения и за 2020г. нямаме нито едно ученическо посещение, но това беше 
възбрана в национален план. Що се отнася до индивидуалния турист мога да кажа, че 
имахме определено повишен интерес, това бяха семейни посещения дори в моменти на 
пандемия. Като тази година в месеца март-април аз си позволих да наруша заповедта на 
Министъра на здравеопазването и отворих музея седмица преди крайната дата, която 
беше поставена по простата причина, че обекта който предлагаме Национален 
археологически резерват „Деултум – Дебелт“ самият резерват има своята безопасност. 
Идват индивидуални туристи, идват семейства и съответно се спазват всички мерки, 
съответно това не би нарушило, не би създало проблем за посетителите. Що се отнася до 
планината във времето март-април няма походи, но в края на април е направен един 
поход, който е от сдружение „Зелена Странджа“ с което ние работим много активно. 
Това е един велотур, който е Елхово – Факия – Голямо Буково – Голямо Буковския 
манастир – Близнак – Синеморец, също  така е направен един поход като е приет велотур 
по простата причина, че все още хората се страхуват да остават в големи групи за 
настаняване. По принцип въпросните велотурове и пешеходни походи, който е 180км 
въпросната дестинация, той се прави от три години и си има вече своята публика, която 
го ползва. Не можем да дадем отчетност за посещаемоста на обектите в планината, имам 
предвид това са долмени и светилища, по проста причина, че няма как до всеки един 
долмен да се постави нито касичка, нито да се постави и човек който да прави някаква 
отчетност. Но мога да кажа, че от къщите за настаняване в с. Факия, с. Голямо Буково 
определено това са обекти, които се посещават. Тази година по проект на МИГ-Средец 
общината е заложила поставяне на информационни табели т.е. подновяване ако мога да 
кажа, тъй като ги имаше до преди четири години, но има вандалски прояви по отношение 
на тези информационни табели в планината и указателни табели, за да се стигне до всеки 
един от паметниците. Разбира се винаги може да се каже, че се желае нещо и по-добро. 
Идеята е да се инициира с местните хора, местните общности в селата, за да развият този 
местен туристически отрасъл. Направиха се такива стъпки в с. Долно Ябълково с 
фирмата на г-н Каръков, да се направи едно джип сафари от Несебър, за съжаление то 
нямаше тази посещаемост, която да може да даде печалба на човека, който осъществи 
джип сафарито тъй като се пълнеха максимум два джипа. Дестинацията е доста дълга и 
загубите са не малко да се поддържа един персонал в Долно Ябълково. По този повод 
във връзка и с пешеходните турове се инициираха да се направят два посетителски 
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центъра, в които да се дава информация за културните ценности - обекти, обичаи, обреди 
в селата Факия и Голямо Буково, като имам предвид, че това са две точки, които са 
отправни към двата пътя. Що се отнася до Археологически резерват „Деултум – Дебелт“ 
как стоят нещата в резервата. Имаме екскурзовод, имаме засилен интерес към резервата. 
Тази година, участваме в туристическа борса „Вашата ваканция“ в Бургас, също така в 
сътрудничеството ни с „Птици Бургас“, което е на базата на един проект който 
реализирахме 2010-2011г. и втори проект 2013-2014г. на базата на тези добри контакти и 
съдействие те представляват нашите обекти на туристическите изложения в София и на 
туристическото изложение във Велико Търново с рекламни материали. Големия проблем 
на резервата е това, че няма ограда, не могат да бъдат таксувани всички посетители, 
които влизат в резервата, защото ние няма как да ходим с карнетките и да ги таксуваме. 
Така с добро желание в момента, в който започне археологическия сезон и ние сме 
постоянно на обектите, разбира се ги приканваме да минат през музейната експозиция и 
да бъдат таксувани. Охраната, която е към обекта също се намесва и вие във форумите 
ще видите недоволни туристи и ще видите и много доволни туристи. Недоволните 
туристи са тези които не желаят да бъдат таксувани, защото те казват отворено е, няма 
ограда и т.н., разбира се в тази посока се работи. Работи се върху един проект за 
консервация, реставрация, експониране и социализация на археологическите  ценности в 
резервата. Резервата самия като такъв е с изключително висока стойност и мога да кажа с 
особена гордост, че все пак това е първата римска колония, най-старата римска колония 
на територията на днешна България, единствената колония на ветерани от Осми августов 
легион, която се намира на територията на България. Благодарение на разкритията и 
благодарение на находките, които ние откриваме се стремим  максимално бързо да 
оповестяваме публиката в онлайн пространство, по национални медии, местни медии и с 
последните разкрития имаме и едно много високо международно отразяване на 
новините, което е в САЩ, Англия, Германия, Италия. Мога да кажа, че колонията е 
разпознаваема не само сред научните общности, но тя е разпознаваема и сред 
туристическите общности. Имаме проблем с туроператорите, предлагат ни условия които 
са неизгодни за нас и затова не минаваме към сключване на договори. Не може да се иска 
петдесет процента от стойността на билета да се дават на туроператора като бонус, 
разбирате, че това е политика, която не е икономически изгодна за нас. Преценили сме го 
и виждаме, че и колегите в музеите, които са в областта и не само в Бургаска област, 
имам предвид и Варненска област, чрез сдружението на музеите контактуваме по тези 
въпроси, но ни се предлагат неизгодни условия. По отношение на проекта, който ви 
казах, който се разработва, наистина те ще имат тази възможност да се представи 
резервата в неговия добър завършек. Вече приключи този мониторингов период на 
предния проект, който беше - „Деултум врата към загадъчната Странджа“ и вече на 
територията на музея т.е. в рамките на самия музей мога да кажа, че може да се изградят 
и търговски обекти. Тъй като основен проблем е че посетителите когато дойдат имат 
нужда да си купят вода, имат нужда да си купят кафе и някаква напитка, това са неща, 
които са абсолютно необходими, за да има туризъм. Но все още имайки в предвид, че 
общината стои малко на запад от морската линия има много какво да се работи в 
областта на туризма. От наша страна с моя скромен екип, който имам честта да 
представлявам, правим всичко възможно да представим най-добрата страна на туризма в 
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общината, но имаме какво да работим. За съжаление се получава една конкуренция 
между общините в областта и виждам, че много често се сравняваме с община Малко 
Търново. Никога не трябва да забравяме един основен елемент. По програмата 
Странджа-Сакар сърцето беше в Малко Търново, архива беше в Малко Търново близо 
40г. там се възпитаваше, там има парк Странджа и пунктовете, които разработи целия 
този академичен екип в момента дават резултатите, но те ги дават едва след 2005-2006г. 
тези резултати. Парк „Странджа“ е една институция, която привлече един огромен 
капацитет, който работи на тази територия и затова мога да кажа, че мисля, че ние се 
представяме абсолютно достойно по отношение на представянето на нашата община 
затова и имаме обратната връзка. Но аз съм оптимист и мисля, че тенденцията 
определено е добра. 

Динко Цъцаров: Благодаря ви г-жо Костова, бяхте изключително изчерпателна 
както винаги. Мога да ви уверя, че в лицето на общинските съветници винаги ще 
получавате подкрепа на вашите инициативи. 

Красимира Костова: Благодаря. Аз ще се радвам на 03.07. ще имаме нощ на 
музеите, тази година изместиха датата поради предвидими причини, да заповядате, ще 
имате удоволствието да разгледате. 

Динко Цъцаров: Колеги, заповядайте за въпроси. 
Иван Кичев: Г-жо Дамбулова, тука ли сте. Честно казано изненадах се вчера, дано 

да е временна амнезията, която ви е обзела, но понеже ставаше въпрос за тези писмени 
въпроси, които поехте ангажимент да ми върнете като отговори т.е. въпросите на които   
да ми върнете писмени отговори . Сега ще ги поставя отново с молба да си запишете. 
Единият от тях беше по какви критерии правите избор за съответните улици и пътища, 
които трябва да бъдат ремонтирани. По какви критерии как разбирате, че уличката 
примерно до Кънчо Бачев трябва да бъде ремонтирана, пред аптека Марешки, все важни 
артерии в Средец, това ми е първия въпрос. Втория въпрос беше как се определя цената, 
в смисъл необходимите средства да се заделят, за да бъде ремонтирана улицата, участва 
ли специалист в оглед, във вземане на такова решение или имаме еднолично бъркане в 
някои от нишите на бюджета и действаме, това е втория въпрос. Имам още един той е 
във връзка с изказването ми преди малко за бюджета, поставям го съвсем остро въпроса, 
кога ще бъде отремонтирана ул. „Никола Попов“, основна артерия, ставаме за смях пред 
цяла България. Недопустимо е това, при положение, че имаме преведени целеви средства 
всяка година от АПИ и по този протокол сме задължени да го оправим дори и с 
дофинансиране и ние не го правим. Трета година не е пипната една дупка, то е срамота 
има дупки ще влезе цялата кола вътре. Как не ви е неудобно, не минава ли кмета от там, 
не е ли видял, че има такава улица, не е ли чул, безумие е това, наистина ви казвам. Това 
не е само моя позиция и в момента някакво заяждане, който и да попитате в Средец ще 
ви го каже. Докога ще е сляпа общината за тези неща, безумно е. И напомням, че има 
взето решение на общинския съвет във връзка с това да бъдем уведомявани за всяко едно 
ново начинание във връзка с ремонти по улиците. Нали си спомняте, че гласувахме едно 
такова решение, ако не знаете да ви напомня, проверете. Да не греша г-н Цъцаров. 

Динко Цъцаров: Не грешите, така е. 
Иван Кичев: Така, че за всяка една нова инициатива и аз дори не знам, защо 

примерно избора на една такава улица, която предстои да се отремонтира не минава през 
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становище на общинския съвет. Защо, толкова ли сме некомпетентни всички, толкова не 
можем да изкажем становище, да дадем някаква препоръка или не, ами трябва царя ли 
беше, че го забравих как го бяха определили общинските охрани, да решава еднолично.  
Смятам, че ми са много резонни въпросите и ще държа да ми бъде отговорено писмено. 
А пък отделно за злоупотребите, които споменах, там ще си носи отговорност всеки, 
защото са отчетени средства, абсолютно същата ситуация като с пътя Суходол-
Русокастро. И гледам сега, че в отчета има отново, колко хиляди лева бяха за другата 
отсечка, другия лъч и там са отчетени пари и там на основния ремонт е правен ремонт, 
тука говоря вече за сериозни нарушения. Това са ми въпросите нямам други, благодаря. 

 
 Други питания не постъпиха. 
 
 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров закри 
Двадесето заседание на Общински съвет на община Средец. 
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