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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 

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

    Изх. № 96-00-02 
   02 март 2022 год.  
 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 30 
 
 

 
 
На 23 февруари 2022 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 Тридесето заседание на Общински 
съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха всичките седемнадесет общински съветника: 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова 
  2.   Валери Димитров Ангелов 

3.   Владислава Станилова Цанева  
4.   Георги Димитров Вълчев  
5.   Даниел Николов Чолаков 
6.   Димитър Киряков Янков 
7.   Динко Янев Цъцаров 
8.   Иван Димитров Кичев 
9.   Ивелина Стоянова Стоянова 
10.  Йона Николова Чобанова  
11.  Красимира Янкова Георгиева 
12.  Лало Антонов Гюров 
13.  Петьо Георгиев Колеолов 

   14.  Стоянка Стоянова Кисьова 
   15.  Тодор Стаматов Стаматов 
   16.  Яна Иванова Биюкова 

  17.  Янко Калудов Германов 
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Закъсня общинският съветник Валери Димитров Ангелов. 
След като констатира, че е налице необходимият кворум, председателят Динко 

Цъцаров откри Тридесетото заседание на Общинския съвет. 
На заседанието присъстваха: зам.-кметът на общината – г-жа Николина 

Дамбулова; Георги Станилов – секретар на общината; директори на дирекции; 
представители на общинска администрация и гости. 

Председателят на съвета предложи за секретар на заседанието общинския 
съветник г-жа Антоанета Колеолова. Други предложения не постъпиха.  Гласуваха: 
“за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  предложението се прие и 
г-жа Антоанета Колеолова зае своето място. 

Динко Цъцаров представи на вниманието на съветниците проекта за дневен 
ред състоящ се от четиринадесет точки.   

Предложения проект за дневен ред беше подложен на гласуване. 
Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Тридесетото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

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

Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с 
цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за 
отоплителен сезон 2022/2023 година. 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на бизнес-план на „ЕМИ“ ООД за период 2023 – 2027 г.; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за 
общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система БАБХ за 
стопанската 2022/2023 година; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот частна общинска собственост за  публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Средец.; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно:Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 
65560.175.7 по КККР на с. Светлина.; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти, находящи се в 
землището на с. Загорци; 
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8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Дюлево; 

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

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Обявяване на имот 17974.42.918, находящ се в землището на 
гр.Средец, от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Обявяване на имот 20273.80.999, находящ се в землището на 
с.Дебелт, от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Обявяване на имот 24712.57.339, находящ се в землището на 
с.Дюлево, от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост;  

13.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Удължаване договора за управление на д-р Мария 
Желязкова за Управител на „Медицински център І” ЕООД за срок от три 
години; 

14.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №30 на 
Общински съвет – Средец./ 

  
 
 В залата влезе Валери Ангелов. 

По ТОЧКА ПЪРВА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Приемане на актуализирана програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. – докладва Веселина 
Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и общинска собственост” при 
общинска администрация. 

След проведени разисквания и дебати, Председателят подложи на гласуване 
проекта за решение в докладната записка. Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” – 1 
глас; “въздържали се” – 3 гласа; Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 454 
23 февруари 2022 година 

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

местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.6, 
ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи общинска собственост, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2022 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 3 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   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   за 
 
 

По ТОЧКА ВТОРА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – 
общинска собственост с цел задоволяване нуждите на местното население с 
дърва за огрев за отоплителен сезон 2022/2023 година – докладва Маргарита 
Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, земеделие и гори и 
управление на УЕПП” при общинска администрация.  

В проведения дебат по докладната общинският съветник Димитър Янков 
направи предложения за изменение и допълнение в проекта за решение на 
докладната записка в точките 2.1. и т.3. 

Други предложения не постъпиха. Встъпи се в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване постъпилите предложения: 

• 2.1. Определя следните критерии на правоимащите лица: 
-  Всички инвалиди І и ІІ групи  - без значение на дохода; 
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- „Лица над 65 годишна възраст след представяне на пенсионно решение  - 
без значение на дохода” да стане: „Лица над 60 годишна възраст”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
• 3. „Общински съвет на община Средец разрешава продажба на 

дървесина от склад по ценоразпис на физически и юридически лица без ограничение 
на количествата в рамките на одобрения годишен план за 2022 г.” да стане:  
„Общински съвет на община Средец разрешава продажба на дървесина от склад по 
ценоразпис на физически лица до 10 пространствени кубични метра на 
домакинство и юридически лица без ограничение на количествата в рамките на 
одобрения годишен план за 2022 г., като приоритет е първо снабдяването на 
местното население.” 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка 

с направените изменения, гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали 
се” – 3 гласа; Общинският съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 455 
23 февруари 2022 година 

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

местната администрация, чл.112, ал.1, т.2 от Закона за горите, чл.71 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти и чл.29, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост (НРПУРИВОС), 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Общински съвет на община Средец дава съгласието си за продажба на 
дървесина, добита от общински горски територии с цел задоволяване нуждите на 
местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2022/2023 година. 

2. Определя цена на пространствен кубичен метър (1 пр. м³) добити дърва за 
огрев и технологична дървесина, както следва: 

- 55.00 /петдесет и пет/ лева с ДДС, за лицата определени по критерии, 
посочени в т.2.1. 
        2.1. Определя следните критерии на правоимащите лица: 

-  Всички инвалиди І и ІІ групи – без значение на дохода; 
- Лица над 60 годишна възраст след представяне на пенсионно решение – без 

значение на дохода. 
         2.2. Определя по 5 (пет) пространствени кубически метра (5 пр. м³) за 
правоимащите лица по т. 2.1., в рамките на одобрения годишен план за 2022 год. 
Заявления се подават само  от един член от домакинство. 
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         2.3. Право да закупят дърва за огрев без право на продажба имат лицата по 
т.2.1., живеещи по постоянен адрес в населените места на община Средец след 
изготвени списъци от кметове и кметски наместници, утвърдени от Кмета на 
общината. 

3. Общински съвет на община Средец разрешава продажба на дървесина от 
склад по ценоразпис на физически лица до 10 пр. м³ на домакинство и юридически 
лица без ограничение на количествата в рамките на одобрения годишен план за 
2022 г., като приоритет е първо снабдяването на месното население.  
     3.1. Определя цена за закупуване на дърва за огрев и технологична дървесина, 
добита през настоящата година за 1 /един/ пространствен кубичен метър (1 пр.м3) 
в размер на  65,00 /шестдесет и пет/ лева с ДДС; 
          3.2. Определя цена за закупуване на дърва за огрев и технологична дървесина 
добити от липа, червен дъб, полски ясен, мъждрян и габър, за 1 /един/ 
пространствен кубичен метър (1 пр.м3) в размер на 50,00 /петдесет/ лева с ДДС. 
          3.3. Определя цена на иглолистна дървесина добита през настоящата година 
както следва: 
               - иглолистни трупи с диаметър на тънкия край над 20 см. за 1/един/ 
плътен кубичен метър (1 пл.м3) цена 180 лв. с ДДС. 
               - иглолистни трупи с диаметър на тънкия край под 20 см. за 1/един/ 
плътен кубичен метър (1 пл.м3) цена 140 лв. с ДДС. 
               - иглолистна технологична дървесина и дърва за 1/един/ плътен кубичен 
метър (1 пл.м3) цена 110 лв. с ДДС. 
         4. Общинско горско предприятие „Общински гори” гр. Средец да осигури дърва 
за огрев на всички дейности към бюджета на общината съгласно предложени 
количества, утвърдени от Кмета на общината. 
     5. Разходите за транспорта и товаро-разтоварни дейност са за сметка на 
купувача. 
          6.  Общински съвет на община Средец разрешава продажба на дърва за огрев 
и технологична дървесина по 5 (пет) пространствени кубически метра (5 пр. м³) на 
цена 60,00 /шестдесет/ лева с ДДС,  на лица имащи право да закупят дърва , но не 
попадащи в т.2.1. и т.2.3. живеещи в населените места на община Средец, след 
изготвени списъци от кметове и кметски наместници  и на служители в следните 
бюджетни институции: 
 

Бюджетна организация 
Общински съвет 
Общинска администрация Средец 
Домашен социален патронаж 
Дом за стари хора 
Дневен център за деца с увреждания 
Център за социални и здравни услуги 
Център за обществена подкрепа 
Център за настаняване от семеен тип 
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Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Св. Св. 
Константин и Елена“ с. Факия 
Кухня майка-кетъринг 
Исторически музей гр. Средец 
ДГ „Снежанка” гр. Средец 
ДГ „Бърборино” гр. Средец 
ДГ „Дъга” с. Дебелт с филиал с. Факия 
ДГ  с. Загорци 
ОУ с. Загорци 
ОУ с. Дебелт 
ОУ с. Факия 
СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Средец 
ПГ по МССЕ „Н.Вапцаров” гр. Средец 
Ученическо общежитие гр. Средец 
Трансграничен културен център 
МБАЛ Средец 
МЦ 1 ЕООД гр. Средец 
ОП”ОБЧ” 
Център за спешна медицинска помощ – Средец 
Районно  управление  на полицията – Средец 
Гранично полицейско управление  - Средец 
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” 
Читалище „Пробуда-1879“ гр. Средец 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 3 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

По ТОЧКА ТРЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Приемане на бизнес-план на „ЕМИ“ ООД за период 
2023 – 2027 г. – докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо 
развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
         Представителят на фирмата г-н Павел Станков запозна общ. съветници с бизнес 
плана на „ЕМИ“ ООД и отговори подробно на зададените въпроси, след което се 
встъпи се в процедура на гласуване.  

Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната 
записка, гласуваха: “за” - 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 гласа; 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 456 
23 февруари 2022 година 

 
           На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл.43, ал.8 ат 
Закона за енергетиката /ЗЕ/, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Общински съвет Средец приема предложения бизнес-план на „ЕМИ“ ООД за 
разпределение и снабдяване с природен газ на потребители на територията на 
община Средец, за периода 2023-2027 г. 

2. Дава съгласие фирма „ЕМИ“ ООД в срок от един месец от приемането на 
настоящото решение, да подаде пред КЕВР заявление за издаване по реда на чл.43, 
ал.8 от Закона за енергетиката, на лицензии за осъществяване на дейности 
/разпределение на природен газ/ и /снабдяване с природен газ на крайни 
потребители/ на територията на община Средец за период от 35 години. 

3. Възлага на Кмета на община Средец да уведоми КЕВР за решенията по т.1 и 
т.2. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   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   за 
 
 
 По искане на общинския съветник Георги Вълчев, председателят Динко 
Цъцаров обяви петнадесетминутна почивка. 

След изтичане на времето заседанието продължи с кворум от шестнадесет 
общински съветника. Отсъства общинският съветник Георги Вълчев.   
  

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет 
на община Средец относно: Определяне на мери, пасища и ливади от 
Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или 
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система БАБХ за стопанската 
2022/2023 година – 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 
гласа; Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 457 
23 февруари 2022 година 

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

местната администрация, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 и ал.4 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал.4 от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.60, 
ал. 1, предложение второ от АПК, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Общински съвет на община Средец определя пасищата, мерите и ливадите 

предназначени за индивидуално и общо ползване по землища на територията на 
Община Средец, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото 
решение. 
 2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално и общо ползване за 
стопанската 2022/2023 година, земеделски земи - с начин на трайно ползване 
пасища, мери и ливади, и приема годишен план за паша, съдържащ размера и 
местоположението им в землищата на населените места (Приложение №1). 
 3. Мерите, пасищата и ливадите, които не са наети за индивидуално 
ползване, се определят за общо ползване, като се ползват безвъзмездно от всички 
лица, притежаващи животни, в съответствие с традиционната практика на 
жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно 
животновъдство върху обществените мери и пасища.  
 4. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се 
отдават под наем при условията на чл. 37и, във връзка с чл. 24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ 
за срок от 5 до 10 стопански години на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на 
регистрираните животни. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен 
фонд да се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, 
както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, 
общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ. 
 5. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване в 
Приложение №1, да бъдат разпределени между правоимащите в срок до 01 май 
2022 г., от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Средец.  
 6. Комисията да определи необходимата за всеки кандидат площ, при 
спазване условията на чл.37 и, ал.1, ал.4 и ал.6 от ЗСПЗЗ, като отчете наличието 
на притежавани или ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и 
ливади. Комисията да състави протокол за окончателно разпределение на имотите 
при наличие на необходимите площи в срок до 1 май 2022 година. 
 7. При недостиг на пасища, мери и ливади в дадено землище комисията да 
извърши допълнително разпределение в землища на съседни населени места, до 
достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ или до изчерпване на определените 
в Приложение №1 пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. 
 8. Въз основа на протокола на комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и след 
заплащане на наемната цена - 12,00 лева/дка, кметът на общината да сключи 
договори за наем със срок на действие от 5 до 10 стопански години, считано от 
стопанската 2022/2023 г. На основание чл.37и, ал.15 от ЗСПЗЗ, при сключване на 
договорите за наем на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен 
фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на 
подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 
февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за 
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подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на 
наемна цена, за две стопански години от сключването на договора. 
 9. На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на 
Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (за 
стопанската 2022/2023 г.), останалите свободни цели имоти- пасища, мери и 
ливади, определени за индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове 
с явно наддаване, в които да бъдат допуснати до участие само собственици на 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. 
 10. На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на 
търга по ал. 13 свободни цели имоти - пасища, мери и ливади да се отдадат под 
наем по реда на Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година 
(за стопанската 2022/2023 г.), чрез провеждане на публични търгове с явно 
наддаване, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които 
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, 
съгласно реда, определен в правилника за прилагане на закона.  
 11. Приема Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на 
територията на общината, съгласно Приложение №2. 
 12. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на 
мерите, пасищата и ливадите, както следва: 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 
12.1. Община Средец предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни 

животни земеделски земи - общинска собственост, с начин на трайно ползване 
пасища, мери и ливади, в състоянието, в което се намира, като осигурява 
безпрепятственото им използване.  

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

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 
12.4. Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и 

ливадите по предназначение, а именно:  
- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба 

може да се извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с 
плевели; 

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

23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за 
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добро земеделско и екологично състояние на земята в област „Околна среда, 
изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“; 

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

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

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

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

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

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

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

препарати за обезпаразитяване и наторяване; 
12.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и 

ливадите, както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир; 
12.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица; 
12.16. Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд 

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

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

13. На основание чл. 60, ал. 1, предложение второ от АПК, допуска 
предварително изпълнение на решенията. 
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Приложение №1 
Годишен план за паша в Община Средец  

за стопанската 2022/2023 година 
 
Землище с.Белеврен:  
имот №000276-0,194 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”  
имот №000286-20,091 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000293-11,605 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000302-1,173 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”  
имот №000343-2,452 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000344-0,928 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман”  
имот №000390-14,692 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000398-0,523 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000402-0,267 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000403-0,071 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000404-0,128 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000406-3,856 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000428-14,267 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000430-0,479 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000436-2,358 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000451-6,894 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000454-2,888 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Паша дере”  
имот №000455-1,295 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000456-1,425 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000457-1,132 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000458-0,406 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000462-34,999 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000464-3,451 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000465-25,689 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Паша дере”  
имот №000466-9,090 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000467-0,461 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000468-0,513 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000469-0,204 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000476-39,854 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000478-1,503 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000481-0,141 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000514-1,677 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз орман” 
имот №000518-1,647 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000538-14,808 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чаталитото дърво”  
имот №000562-0,216 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000576-7,899 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Селска кория” 
имот №000585-6,220 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Селска кория” 
имот №000597-3,606 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот№000607-0,312 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000613-1,187 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000689-35,580 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000734-8,840 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
Землище с.Белила:  
имот №000003- 0,997 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000004-2,762 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
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имот №000005-2,078 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000007-11,948 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000008-37,296 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000016-9,487 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000023-0,995 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000024-2,893 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000027-14,008 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000028-13,108 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000030-11,403 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000037-9,630 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000039-6,923 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000040-2,252 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000044-76,430 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000047-4,575 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000052-24,963 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000053-3,705 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000060-1,140 дка, ІХ категория-пасище, мера,  
имот №000067-4,707 дка, ІХ категория-пасище, мера,  
имот №000068-173,579 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000070-3,287 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000072-18,241 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000073-2,516 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000074-5,374 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000075-31,859 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000078-6,688 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000080-2,257 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000088-15,874 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000089-0,489 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000091-5,618 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000097-12,142 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000101-10,531 дка, VІ категория-пасище с храсти,  
имот №000107-7,801 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000112-3,581 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000115-2,568 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000133-1,561 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000139-2,118 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000149-2,665 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000150-2,703 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000151-16,392 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000152-10,189 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000155-1,063 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000156-0,486 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000158-4,360 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000166-17,685 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000177-13,070 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000200-10,733 дка, ІХ категория-пасище, 
имот №000205-10,563 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000212-4,626 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000218-139,077 дка, ІХ категория-пасище,мера 
имот №000219-3,816 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000221-4,096 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
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имот №000222-6,574 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000224-28,054 дка, VІ категория-пасище,мера,  
имот №000237- 12,785 дка, VІ категория- пасище, мера, 
имот №000244-2,287 дка, VІ категория-пасище,мера,  
имот №000247-6,195 дка, VІ категория-пасище с храсти,  
имот №000253-55,647 дка, VІ категория-пасище с храсти,  
имот №000255-24,136 дка, VІ категория-пасище с храсти,  
имот №000263- 1,053 дка, IIІ категория- пасище, мера, 
имот №000266- 13,757 дка, IIІ категория- пасище, мера, 
имот №000270-0,732 дка, VІ категория-пасище с храсти,  
имот №000278-6,183 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000301-3,799 дка, VІ категория-пасище с храсти,  
имот №000306-6,183 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000309-2,276 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000314-8,370 дка, VI категория-пасище, мера, м. «Парцелите» 
имот №000316-3,670 дка, VI категория-пасище, мера, м. «Парцелите» 
имот №000324-10,023 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000325-1,199 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000330-6,089 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000342-19,005 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000343-9,072 дка, VІ категория-пасище,мера,  
имот №000344-12,003 дка, VІ категория-пасище,мера,  
имот №000406-0,653 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000408-6,168 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000455-0,266 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000652-8,668 дка, VІ категория-пасище,мера,  
имот №000653- 2,423 дка, IIІ категория- пасище, мера 
имот №000654-12,012 дка, VІ категория-пасище,мера,  
имот №000655-87,295 дка, VІ категория-пасище,мера,  
имот №000656-37,429 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000657-45,047 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000658-7,282 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
Землище с.Богданово:  
имот№000001-19,724 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Овчи кайряк”  
имот №000007-5,938 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000009-7,999 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бали гьол”  
имот №000010-2,909 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000012-73,990 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  
имот №000014-8,199 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000015-11,860 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000019-16,126 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк”  
имот №000020-11,722 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Черк.лонгоз”  
имот №000022-9,812 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Черк.лонгоз”  
имот №000026-3,777 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000027-7,047 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Папрака”  
имот №000029-16,126 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  
имот №000031-4,875 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000037-4,446 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000042-11,633 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000054-1,186 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Овчи кайряк”  
имот №000056-8,810 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  
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имот №000057-3,294 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Лясков дол”  
имот №000061-5,327 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  
имот №000066-28,155 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  
имот №000069-10,482 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир” 
имот №000072-8,926 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  
имот №000076-210,604 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  
имот №000083-28,155 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000085-4,219 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  
имот №000087-2,669 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000091-11,196 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000104-9,618 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Решела”  
имот №000106-2,403 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карач баир”  
имот №000107-6,137 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000113-12,899 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000115-11,342 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”  
имот №000131-2,919 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000132-5,260 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000136-4,111 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000142-1,445 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000156-2,921 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000159-5,992 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Сапла борун”  
имот №000160-3,583 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Сапла борун”  
имот №000165-3,183 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Картала”  
имот №000166-21,195 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Акгарм.пожар”  
имот №000171-1,080 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №000175-1,333 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №000179-3,686 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000188-37,150 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000202-0,804 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000205-0,256 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000210-1,294 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000211-8,997 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Инката”  
имот №000213-1,919 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000218-3,644 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000224-1,022 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000227-3,133 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000232-8,270 дка, V категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”  
имот №000233-4,142 дка, V категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”  
имот №000234-5,769 дка, V категория-пасище,мера, м.Еклен дере  
имот №000237-2,193 дка, V категория-пасище,мера, м.”Инката”  
имот №000238-1,499 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карач баир”  
имот №000240-1,382 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Клисе тарла”  
имот №000241-8,645 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”  
имот №000242-4,812 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”  
имот №000243-4,241 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”  
имот №000244-2,819 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”  
имот №000245-2,980 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”  
имот №000255-1,112 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000257-3,703 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000258-23,852 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000264-2,103 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
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имот №000265-1,221 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000266-6,858 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000268-1,770 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000270-5,328 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бошнака”  
имот №000277-1,813 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кадалан”  
имот №000301-0,868 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000305-1,124 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Инката”  
имот №000306-2,716 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Инката”  
имот №000314-0,309 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000317-0,932 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000321-1,528 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000322-3,286 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000333-7,556 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000337-0,813 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000338-0,821 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000377-1,221 дка, V категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  
имот №000395-1,146 дка, V категория-пасище,мера, м.”Ангел.круша”  
имот №000398-1,570 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  
имот №000428-1,738 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000477-55,292 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сърт тарла”  
имот №000500-10,506 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дългия цер”  
имот №000527-35,401 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик”  
имот №000529-4,939 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000535-4,765 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Клисе тарла”  
имот№000570-2,386 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000571-4,803 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000586-9,656дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Картала”  
имот №000588-4,290дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №000611-0,348дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000617-10,654 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Горпака”  
имот №000633-3,740дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000640-11,862дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла” 
имот №000666-2,771дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000668-6,123дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000684-2,160 дка,VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000685-5,298 дка,VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000702-5,270 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  
имот №000716-12,325 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кучка баир”  
имот №000718-1,896 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кучка баир”  
имот №000720-18,480 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Кучка баир”  
имот №000748-3,35 6 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000751-54,390 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000754-6,019 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000755-2,699 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000756-26,027 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000757-1,642 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000758-1,069 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000759-7,118 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Лясков дол”  
имот №000778-4,047 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000780-8,897 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Каваците”  
имот №000781-12,120дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Каваците”  



18. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №000787-7,709 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  
имот №000824-4,487 дка, V категория-пасище,мера, м.”Равния кън”  
имот №000842-2,985 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Равния кън”  
имот №000869-24,374дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  
имот №000882-5,699 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000883-1,979 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000886-28,198 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000887-13,725 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000890-8,201 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000891-0,775 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Решела”  
имот №000907-9,377 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000908-21,699 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000909-14,622 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000911-25,806 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000913-6,674 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000915-1,487 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000917-2,283 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000918-6,649 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000920-3,032 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000921-89,270 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Саръ Гюлджик”  
имот №000939-5,974 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000940-3,632 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  
имот №000951-3,506 дка, V категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000976-3,524 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Айкън тарла”  
имот №000986-2,233 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №001065-3,858 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №001198-0,373 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №001200-2,815 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №001209-0,331 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №001201-1,168 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №001212-2,559 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №001213-4,981 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №001216-0,400 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №001217-4,225 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №001218-0,582 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №002156-0,505 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №002213-6,170 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №002224-0,411 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №002230-2,562 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №002231-1,546 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №002344-2,688 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №002346-4,737 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №002354-1,290 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №002360-5,463 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №002363-2,360 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №002364-0,471 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №006202-1,093 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №027021-3,495 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Зимовника”  
имот №033004-21,481 дка, V категория-пасище,мера, м.”Равния кън”  
имот №043025-48,250 дка, V категория-пасище,мера, м.”Картала”  
имот №044006-0,189 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Картала”  



19. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №044007-0,410 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Картала”  
имот №044011-2,139 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Картала”  
имот №046021-4,994 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Картала”  
имот №049020-0,647 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик”  
имот №049025-2,661 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Саръ гюлджик”  
имот №050025-2,998 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карач баир”  
имот №057003-11,241 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дългия цер”  
имот №060011-15,662 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”  
имот №066013-4,439 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №067025-7,749 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Инката”  
имот №067026-1,353 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Инката”  
имот №068003-4,320 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Инката”  
имот №069008-2,073 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Инката”  
имот №069009-8,427 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Инката”  
имот №076002-2,555 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бошнака”  
имот №076003-2,683 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бошнака”  
имот №081006-0,683 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  
имот №083002-2,148 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  
имот №083003-1,872 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  
имот №083004-2,423 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  
имот №084004-2,849 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  
имот №084005-2,320 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Лясков дол”  
имот №084006-1,641 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лясков дол”  
имот №085015-5,921 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Карна баир”  
имот №087006-0,624 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Исе кайряк”  
имот №088008-1,496 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Карна баир”  
имот №090005-1,286 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  
имот №092015-2,239 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Карна баир”  
имот №096002-7,664 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”  
имот №100006-18,048 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”  
имот №100008-0,159 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере”  
имот №102012-6,251 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Дюшеме дере”  
имот №102020-4,339 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Дюшеме дере”  
имот №105009-0,999 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавачки дол”  
имот №105010-1,321 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Квачки дол”  
имот №107014-3,084 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк”  
имот №108009-4,153 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,м.”Овчи кайряк”  
имот №110012-2,197 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”О вчи кайряк”  
имот №115009-1,173 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”  
имот №115012-0,342 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”  
имот №115022-3,290 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”  
имот №115024-0,934 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чеирето”  
имот №116028-5,434 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Долап дере”  
имот №116041-3,665 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Долап дере”  
имот №117008-5,935 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Плумин гроб”  
имот №117011-3,960 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Плумин гроб”  
имот №117012-9,034 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Плумин гроб”  
имот №119007-1,382 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Плумин гроб”  
имот №120008-8,365 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Дуков баир”  
имот №122013-5,155 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кадалан”  
имот №125003-15,924 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк”  



20. 
 

  Председател: 
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имот №125008-9,685 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Овчи кайряк”  
имот №130005-2,566 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бали гоьл”  
имот №131002-1,428 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бали гоьл”  
имот №135004-6,817дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Полук баир”  
имот №137009-1,097 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Еклен дере”  
имот №143006-5,283 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Гогул баир”  
имот №143009-1,477 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Гогул баир”  
имот №144005-1,986 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кадалан”  
имот №144006-4,264 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кадалан”  
Землище  с. Бистрец: 
имот №000051-1,586 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Горната каба” 
имот №000161-36,585 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 
имот №000162-36,987 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 
имот №000177-30,830 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Надара”, 
имот №000179-0,725 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Желева поляна” 
имот №000275-15,205 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №000276-7,410 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №001008-0,227 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №001009-0,338 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №010007-0,188 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Лозята” 
имот №019035-0,842 дка,VІІ  категория-пасище с храсти, м.”Чешме баир” 
имот №019036-0,838 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 
имот №019037-0,569 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 
имот №019039-11,509 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Чешме баир” 
имот №020043-3,269 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 
имот №020045-4,237 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 
имот №020051-10,949 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Аспа бунар” 
имот №022044-7,022 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 
имот №022050- 6,306 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Горната каба” 
имот №023022-17,019 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 
имот №023024-2,883 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Азмака” 
имот №024041-3,125 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Маджаров алчак” 
имот №026058-14,459 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №026059-16,120 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №026060-0,521 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Батак бунар” 
имот №027036-7,227 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Би бунар” 
имот №030061-3,103 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №030062-18,633 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №030064-8,720 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №030065-18,731 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна” 
имот №030067-9,555 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №030068-0,939 дка,ІХ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №033055-0,774 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река” 
имот №033060-8,229 дка,VІІ категория-пасище,мера, м.”Дядо Добрев кладенец” 
имот №035031-3,414 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Училищна нива” 
имот №036020-65,136 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Крушевото кладенче” 
имот №037013-27,256 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Плетения гьол” 
имот №037016-3,419 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Плетения гьол” 
имот №038023-13,476 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 
имот №038025-181,000 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 
имот №038028-2,643 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Оксеново кладенче” 
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имот №039029-25,133 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Ноков орман” 
имот №039031-8,400 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Ноков орман” 
имот №040017-11,111 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека” 
имот №040019-12,070 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека” 
имот №040027-1,718 дка,VІІ  категория-пасище,мера, м.”Кубадинова пътека” 
имот №041017-0,733 дка,ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №041018-0,983 дка,ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Дюшеме дере” 
имот №041019-2,741 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Дюшеме дере” 
имот №043014-0,684 дка, ІХ  категория-пасище с храсти, м.”Бистрецка река” 
имот №043019-0,499 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Тепалкова лъка” 
имот №043021-0,662 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”Тепалкова лъка” 
имот №050024-0,882 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Шейтанка” 
имот №051021-4,434 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.’До село” 
имот №051024-2,900 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №051025-12,573 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №051034-1,628 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №052004-7,279 дка, ІХ  категория-пасище,мера, м.”Синия вир” 
Землище с.Варовник:  
имот №000032-13,025 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бяла река”  
имот №000033-7,183 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000043-12,391 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000045-1,551 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000091-1,349 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000094-2,261 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Чифлика”  
имот №000105-2,533 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джеласънице”  
имот №000106-10,566 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №000116-1,515 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000117-2,799 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №000120-17,764 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №000121-18,529 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №000122-1,100 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000123-1,598 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000125-5,481 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000127-0,901 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000128-12,378 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000130-26,591 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №000131-10,125 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №000132-96,945 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №000138-144,454 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Чифлика”  
имот №000140-1,872 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000141-60,611 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №000142-27,229 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №000145-100,975 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Чифлика”  
имот №000146-0,707 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000148-2,121 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000153-3,484 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №000154-2,180 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бяла река”  
имот №000158-0,262 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Айкън тарла”  
имот №000161-3,214 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №000164-1,826 дка, V категория-пасище,мера, м.”Паламуд бикю”  
имот №000165-21,909 дка, V категория-пасище,мера, м.”Паламуд бикю”  
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имот №000167-50,454 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №000195-5,231 дка, VІІІ категория-пасище,мера  
имот №000215-0,205 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Акташ”  
имот №000270-16,775 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Козарката”  
имот №000278-6,604 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Двата дряна”  
имот №000285-44,794 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000288-7,970 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000289-48,799 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000290-117,273 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000293-33,710 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000294-0,439 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000297-3,285 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000298-6,011 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  
имот №000300-10,989 дка, VІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000301-5,534 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  
имот №000303-2,305 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  
имот №000306-57,956 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  
имот №000312-2,498 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000316-8,033 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  
имот №000317-5,895 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  
имот №000318-1,277 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000320-0,453 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000321-8,596 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  
имот №000322-0,388 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000323-3,958 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000324-2,744 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000325-1,467 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  
имот №000326-39,256 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  
имот №000327-1,976 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000331-2,809 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000333-27,610 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000334-40,112 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Кустарла”  
имот №000337-3,502 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  
имот №000340-4,523 дка, VІІІ категория-храсти,  
имот №000342-8,218 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000345-1,130 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000361-0,540 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000363-0,975 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000364-1,995 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000365-3,502 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  
имот №000366-0,258 дка, VІІІ категория-храсти,   
имот №000367-112,967 дка, VІІІ категория- пасище,мера  
имот №000368-0,390 дка, VІІІ категория-храсти,  
имот №000372-15,125 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №000374-55,332 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  
имот №000382-40,738 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деве бою”  
имот №000383-1,035 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000384-1,016 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000385-5,624 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  
имот №000386-7,818 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Деделика”  
имот №000387-2,183 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
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имот №000400-2,285 дка, VІІІ категория-храсти, м.”Лозята”  
имот №000405-4,315 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000415-0,230 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000428-0,530 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000430-1,748 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000464-4,564 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000477-0,408 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000490-5,253 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000502-17,242 дка, VІІІ категория-пасище,мера  
имот №000503-1,457 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000506-0,834 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000519-6,335 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Гьолчето”  
имот №000521-2,988 дка, VІІ категория-храсти, м.”Юрта”  
имот №000526-1,969 дка, VІІІ категория-храсти,  
имот №000539-1,077 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000540-0,223 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000541-7,262 дка, VІІІ категория-пасище,мера,. 
имот №000565-2,169 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000574-1,068 дка, VІІ категория-храсти, 
имот №000580-7,302 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000586-6,517 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000590-0,169 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000610-0,981 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000612-3,032 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000625-1,943 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000645-0,246 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000658-1,427 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000661-1,410 дка, V категория-храсти,  
имот №000673-4,869 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  
имот №000674-3,822 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000680-1,145 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000700-1,221 дка, VІІІ категория-пасище,мера ,м.”Вятърницата”  
имот №000701-2,662 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Вятърницата”  
имот №000714-0,531 дка, V категория-храсти,  
имот №000715-2,456 дка, V категория-храсти,  
имот №000723-3,242 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000726-1,299 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000729-0,249 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000736-1,216 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000741-0,752 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000743-0,904 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000745-2,226 дка, VІІ категория-храсти, 
имот №000746-2,713 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000755-2,955 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000757-3,097 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №000758-0,362 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000760-2,178 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №000761-3,644 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000762-1,445 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000950-2,815 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Балдере”  
имот №000951-5,752 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Балдере”  
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имот №000952-6,067 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Балдере”  
имот №000953-9,510 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Балдере”  
имот №000990-59,396 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Балдере”  
имот №001125-0,069 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №003007-5,479 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №006003-5,371 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Двата дряна”  
имот №012016-1,806 дка, VІІІ категория-пасище,мера 
 имот №012017-2,483 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Гьолчето”  
имот №013010-10,043 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Китката”  
имот №027033-3,922 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Балдере”  
имот №030048-0,554 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №035059-0,920 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №035067-0,888 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №035073-48,257 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чифлика”  
имот №041019-24,961 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кустарла”  
имот №040009-9,536 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Кустарла” 
Землище с.Вълчаново:  
имот №000002-1,296 дка, V категория-храсти, м.”Голия баир”  
имот №000006-8,524 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Голия баир”  
имот №000019-2,149 дка -храсти, м.”Ковънлъка”  
имот №000021-9,327 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Голия баир”  
имот №000024-3,992 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Кабите”  
имот №000028-4,122 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Кабите”  
имот №000052-26,107 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Басмарев кладенец”  
имот №000054-75,959 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Гирин кайряк”  
имот №000056-14,190 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Голия баир”  
имот №000067-47,523 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Бурделови ниви”  
имот №000071-57,076 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавалдживица”  
имот №000077-122,972 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Церево кладенче”  
имот №000093-2,451 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Алигьоза”  
имот №000096-12,418 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Алигьоза”  
имот №000106-6,479 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Церово кладенче”  
имот №000116-9,624 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Голия баир”  
имот №000121-0,758 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №000127-2,828 дка, ІХ категория-храсти, м.”Кичев кладенец”  
имот №000130-5,826 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кичев кладенец”  
имот №000133-4,096 дка, ІХ категория- храсти, м.”Кичев кладенец”  
имот №000135-1,094 дка, ІХ категория-храсти, м.”Керкеняка”  
имот №000149-2,578 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Кичев кладенец”  
имот №000166-7,995 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила”  
имот №000168-0,374 дка, ІХ категория-храсти, м.”Голямата могила”  
имот №000170-5,102 дка, V категория-храсти, м.”Голямата могила”  
имот №000173-2,377 дка, V категория-храсти, м.”Франгова кория”   
имот №000175-1,784 дка, V категория-храсти, м.”Франгова кория”  
имот №000178-19,789 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Франгова кория”  
имот №000180-72,815 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Алигьоза”  
имот №000197-29,036 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Керкеняка”  
имот №000219-6,983 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила”  
имот №000225-18,143 дка, V категория-пасище,мера, м.”Каваците”  
имот №000229-6,378 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Каваците”  
имот №000230-4,117 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Ковънлъка”  



25. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №000238-10,238 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Парцелите”  
имот №000251-1,925 дка, V категория-храсти, м.”Голия баир”  
имот №000255-0,334 дка, V категория-храсти, м.”Шавов азмак”  
имот №000259-1,746 дка, V категория-храсти, м.”Кабите”  
имот №000262-1,005 дка, V категория-храсти, м.”Шавов азмак”  
имот №000286-3,754 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Чучурката”  
имот №000297-56,327 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавалдживица”  
имот №000306-2,763 дка, V категория-пасище с храсти, м.”До село”  
имот №000308-11,436 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  
имот №000312-4,103 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Двете реки”  
имот №000316-1,274 дка, V категория-пасище,мера, м.”До село”  
имот №000325-11,794 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Саището”  
имот №000329-3,280 дка, V категория-пасище с храсти, м.”До село”  
имот №000337-4,856 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Соления дол”  
имот №000349-1,202 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Басмарев кладенец”  
имот №000350-8,313 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Ковачки дол”  
имот №000354-14,616 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Ковачки дол”  
имот №000356-35,290 дка, V категория-пасище,мера, м.”Ковачки дол”  
имот №000358-5,966 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”До село”  
имот №000369-6,375 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Ковачки дол”  
имот №000381-0,411 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000384-8,258 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  
имот №000392-11,569 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Саището”  
имот №000400-10,389 дка, ІІІ категория-пасище с храсти, м.”Станчов бозалък”  
имот №000417-36,667 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дълбокия дол”  
имот №000422-6,340 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дълбокия дол”  
имот №000432-5,314 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  
имот №000448-4,830 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Стоянкин дол”  
имот №000450-4,162 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  
имот №000453-7,977 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  
имот №000456-2,123 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  
имот №000460-2,307 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №000463-12,552 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Каука”  
имот №000468-6,943 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Алигьоза”  
имот №000485-1,696 дка, V категория-пасище ,мера, м.”До село”  
имот №000491-3,850 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Стария сливовски път”  
имот №000492-4,706 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Стария сливовски път”  
имот №000502-3,832 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Еленова нива”  
имот №000506-10,562 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Ковачки дол”  
имот №000515-0,562 дка, ІІІ категория-ливада, м.”Станчов бозалък”  
имот №000518-14,805 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Станчов бозалък” 
имот №000525-10,770 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №000526-22,791 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №000531-2,980 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Зад лозята”  
имот №000533-28,211 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Вандалов гьол”  
имот №000534-6,527 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Вандалов гьол”  
имот №000535-6,797 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  
имот №000550-3,872 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №000552-86,101 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Къпината”  
имот №000555-5,169 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Герена”  
имот №000560-6,025 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Двете реки”  



26. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №000563-4,752 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  
имот №000573-4,005 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”До село”  
имот №000574-6,142 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  
имот №000577-7,701 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  
имот №000579-5,352 дка, V категория-пасище с храсти, м.’Киров кладенец”  
имот №000581-53,025 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  
имот №000584-69,229 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №000587-9,894 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №000590-7,126 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кариерата” 
имот №000602-2,379 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Басмарев кладенец”  
имот №000604-1,438 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кичев кладенец”  
имот №000607-0,825 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”До село”  
имот №000608-2,664 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Бурделови ниви”  
имот №000610-6,406 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Церово кладенче”  
имот №000614-4,808 дка, ІІІ категория-пасище ,мера, м.”Двете реки”  
имот №000633-0,544 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Басмарев кладенец”  
имот №000639-0,519 дка, VІІ категория-пасище ,мера, м.”До село”  
имот №000641-6,352 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Граден кладенец”  
имот №000642-46,632 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Манастирчето”  
имот №000644-15,473 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дълбокия дол”  
имот №000651-9,711 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Франгов орман”  
имот №000655-4,538 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Франгов орман”  
имот №000656-53,279 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Франгов орман”  
имот №000662-9,749 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Къпината”  
имот №000664-31,947 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Чучурката”  
имот №000667-1,738 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кариерата”  
имот №000668-2,632 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Франгов орман”  
имот №000680-5,187 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Мочура”  
имот №000705-9,028 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  
имот №000723-62,795 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина”  
имот №000727-7,572 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина”  
имот №000731-2,654 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина”  
имот №000735-3,609 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Басмарев кладенец”  
имот №000737-3,555 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Тенджерката”  
имот №000745-23,885 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Тенджерката”  
имот №000748-4,225 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Тенджерката”  
имот №000750-4,229 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Голямата могила”  
имот №000780-22,912 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Двете реки”  
имот №000793-2,501 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Стария сливовски път”  
имот №000801-69,319 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Стария сливовски път”  
имот №000815-4,288 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №000818-8,674 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина”  
имот №000852-6,166 дка, VІ  категория-пасище с храсти, м.”Еленова нива” 
имот №000863-4,730 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Еленова нива”  
имот №000866-13,867 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Сливовски път/нов/”  
имот №000875-13,235 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Плоската скала”  
имот №000880-47,262 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Плоската скала”  
имот №000890-11,556 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Еленова нива”  
имот №000891-1,326 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Сливовски път/нов/”  
имот №000928-5,105 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Орловица”  
имот №000929-74,065 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Стоянкин дол”  



27. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №000932-5,363 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Манастирчето”  
имот №000943-2,844 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Орловица”  
имот №000947-13,179 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Малката могила”  
имот №000948-6,552 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Дядо Георгево кладенче”  
имот №000951-50,516 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дядо Георгево кладенче”  
имот №000960-2,886 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  
имот №000962-1,359 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  
имот №000963-3,400 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  
имот №000964-2,606 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  
имот №000966-10,957 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  
имот №000968-4,095 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Манастирчето”  
имот №000971-7,796 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  
имот №000975-3,984 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  
имот №000982-2,000 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №000983-1,340 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №000984-1,599 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №000985-2,919 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №000987-2,127 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №000988-8,637 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №000989-3,578 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №000990-2,420 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №000992-4,177 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №000993-4,283 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №000994-1,148 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №000996-3,818 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дядо Георгево кладенче”  
имот №000998-7,442 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Дядо Георгево кладенче”  
имот №001009-16,578 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Малката могила”  
имот №001010-36,451 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Малката могила”  
имот №001013-5,861 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Молловата падина”  
имот №001018-4,677 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №001026-2,994 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №001030-3,289 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Клюнка”  
имот №001038-1,159 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  
имот №001041-2,431 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.” Пукната скала”  
имот №001042-3,116 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пукната скала”  
имот №001045-5,0781 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №001059-3,603 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  
имот №001062-4,447 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  
имот №001067-4,040 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  
имот №001068-6,704 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  
имот №001069-6,072 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  
имот №001070-12,392 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  
имот №001071-16,359 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пукната скала”  
имот №001073-6,128 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пукната скала”  
имот №001085-2,679 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Киров кладенец”  
имот №001087-19,169 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дядо Георгево кладенче”  
имот №001089-3,045 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дядо Георгево кладенче”  
имот №001092-6,391 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  
имот №001093-2,697 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  
имот №001097-5,410 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  
имот №001107-3,011 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  



28. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №001111-4,915 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  
имот №001119-13,925 дка, ІХ категория-пасище, мера, м.”Керкеняка”  
имот №001120-1,989 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  
имот №001136-0,644 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Орловица”  
имот №001138-0,477 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  
имот №001139-1,527 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  
имот №001156-1,741 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  
имот №001158-4,196 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  
имот №001161-7,712 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  
имот №001162-4,281 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  
имот №001165-4,829 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пичка”  
имот №001168-4,805 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  
имот №001169-3,912 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  
имот №001171-9,650 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайджик”  
имот №001178-1,700 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пукната скала”  
имот №001201-0,628 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №001206-0,084 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №001207-0,214 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №001212-8,725 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Елова нива”  
имот №001214-42,958 дка, VІІ категория-пасище ,мера, м.”Церево кладенче”  
имот №001216-35,213 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавалдживица”  
имот №001217-14,592 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавалдживица”  
имот №001219-7,716 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №001222-1,757 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Орловица”  
имот №001301-6,888 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №001302-5,220 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №001303-2,191 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”До село”  
имот №001304-9,880 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №001305-0,295 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №001306-15,615 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята” 
имот №001310-2,600 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята” 
имот №001405-5,352 дка, V категория-пасище ,мера, м.”До село”  
имот №010150-1,039 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №010162-6,295 дка, VІ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №010243-0,499 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №011116-3,018 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”До село”  
имот №045001-13,826 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Стоянкин дол”  
имот №180009-4,002 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Церово кладенче”  
имот №185004-24,814 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Якимова къшла”  
имот №195008-13,661 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Керкеняка”  
имот №360022-11,108 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  
имот №360037-12,464 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Добрана”  
имот №373014-13,552 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Граден кладенец”  
имот №410011-3,278 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Пичка”  
Землище с.Гранитец:  
имот №000004-7,974 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Денишки път”  
имот №000005-12,066 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  
имот №000007-4,966 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  
имот №000008-8,560 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  
имот №000011-5,475 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  
имот №000012-6,664 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  



29. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №000013-15,925 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  
имот №000016-4,535 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  
имот №000018-2,613 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  
имот №000019-32,341 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Денишки път”  
имот №000024-1,320 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджа баир”  
имот №000026-73,819 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджа баир”  
имот №000027-49,817 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир”  
имот №000033-6,228 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Анзова чешма”  
имот №000038-1,852 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път”  
имот №000040-2,829 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път”  
имот №000041-1,826 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път”  
имот №000042-1,687 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път”  
имот №000044-5,559 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път”  
имот №000046-3,614 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Синьокаменски път”  
имот №000054-2,747 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
имот №000056-2,804 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
имот №000062-18,195 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир”  
имот №000063-2,431 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
имот №000064-12,986 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
имот №000065-4,168 дка, VІІІ категория-пасище ,мера, м.”Срещу село” 
имот №000066-5,377 дка, VІІІ категория-пасище ,мера, м.”Срещу село” 
имот №000068-8,571 дка, VІІІ категория-пасище ,мера, м.”Коджа баир”  
имот №000069-26,959 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджа баир”  
имот №000076-6,586 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир”  
имот №000086-9,486 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село”  
имот №000087-4,557 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
имот №000090-4,485 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
имот №000093-4,133 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
имот №000095-4,645 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
имот №000098-70,153 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
имот №000099-6,307 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село”  
имот №000102-17,923 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
имот №000104-1,480 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовски път”  
имот №000105-0,591 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовски път”  
имот №000106-1,524 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовски път”  
имот №000107-54,141 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път”  
имот №000109-29,997 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Сливовоски път”  
имот №000115-6,975 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път”  
имот №000116-42,820 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Сливовоски път”  
имот №000120-8,457 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000129-21,032 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Коджа баир”  
имот №000131-5,510 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджа баир”  
имот №000134-14,889 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
имот №000135-6,501 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село”  
имот №000136-5,222 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село”  
имот №000137-17,492 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село”  
имот №000138-5,525 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Срещу село”  
имот №000140-2,779 дка, V категория-пасище,мера, м.”Сливовски път”  
имот №000143-3,375 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Орташки ниви”  
имот №014005-12,598 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
имот №014007-0,282 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  



30. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №014009-0,240 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Срещу село”  
Землище с.Граничар:  
имот №000008-9,523 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000009-3,912 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000012-3,473 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000022-1,784 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000024-0,569 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000042-4,906 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Дермен баир”  
имот №000045-0,304 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000046-6,985 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000049-1,165 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000058-0,306 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000065-0,147 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000073-11,047 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Дермен баир”  
имот №000076-10,577 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000078-7,521 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Дермен баир”  
имот №000080-1,109 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000139-0,716 дка, VІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000150-12,381 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бостаните”  
имот №000151-6,477 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бостаните”  
имот №000152-6,645 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Бостаните”  
имот №000153-1,215 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Край село”  
Землище с.Голямо Буково:  
имот №000011-0,667 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000012-0,302 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000013-3,323 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000018-12,067 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000020-19,331 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000021-33,672 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000025-37,336 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000026-0,769 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000027-31,598 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000036-7,490 дка, V категория-пасище с храсти, 
имот №000039-10,452 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000042-0,604 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000051-19,392 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000052-1,683 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000053-1,194 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000055-3,716 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000058-1,517 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000060-1,462 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000061-7,450 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000065-1,630 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000104-8,507 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000111-4,180 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000120-11,196 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000134-6,228 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000136-6,102 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000142-0,220 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000143-1,860 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000144-0,924 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  



31. 
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                                                                                                                           Секретар: 

имот №000145-0,150 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000148-1,943 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000149-1,087 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000151-0,194 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000157-0,439 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000163-11,964 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000176-2,510 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000179-0,936 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000180-0,616 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000183-2,798 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000201-1,265 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000203-0,166 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000204-0,771 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000205- 0,593 дка, ІV категория- пасище с храсти, 
имот №000207- 1,153 дка, ІV категория- пасище с храсти, 
имот №000208-3,622 дка, ІV категория-пасище с храсти,  
имот №000215-0,817 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Чикарево”  
имот №000216-0,934 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000217-0,418 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Дели Стойкова поляна”  
имот №000218-2,363 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Дели Стойкова поляна”  
имот №000230-9,283 дка, ІХ категория-пасище ,мера,  
имот №000245-9,990 дка, ІХ категория-пасище ,мера,  
имот №000253-2,401 дка, ІХ категория-пасище ,мера,  
имот №000256-2,313 дка, ІХ категория-пасище ,мера,  
имот №000261-3,268 дка, ІХ категория-пасище ,мера,  
имот №000265-0,699 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000279-4,694 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000284-1,658 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000300-1,568 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000324-1,289 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000329-1,936 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000331-5,467 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000334-2,961 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000337-4,115 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000338-6,021 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000350-1,270 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000353-0,275 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000354-2,792 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000358-24,946 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000364-62,198 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000365-1,111 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000367-2,473 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000369-1,103 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000373-2,047 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000396-1,542 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000397-7,438 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000399-1,155 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000400-6,583 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000401-3,915 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000407-17,548 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000418-0,907 дка, V категория-пасище с храсти,  



32. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №000423-3,571 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000430-4,180 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000441-0,672 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000454-0,135 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000455- 0,435 дка, V категория- пасище с храсти, м.”Харманите” 
имот №000476- 0,722 дка, IX категория- пасище с храсти, 
имот №000481-5,789 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000482-1,922 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000487-3,339 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000488-2,306 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000491-1,289 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000512-1,187 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000549-5,860 дка, храсти, 
имот №000551-0,237 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Върбански дол”  
имот №000579-2,085 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000590-0,565 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000595-1,336 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000610-17,528 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000617-4,128 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000631-0,831 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000632- 0,715 дка, IX категория- пасище с храсти, 
имот №000645-2,265 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000649-5,243 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000666-4,377 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000678- 1,677 дка, IX категория- пасище с храсти 
имот №000681-39,130 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000690- 6,254 дка, IX категория- пасище с храсти, 
имот №000696-1,592 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000698-0,602 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000703-0,935 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000719-5,473 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000720-10,917 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000722-1,794 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000725-1,447 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000746-0,716 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000747- 1,480 дка, VIII категория- пасище с храсти, 
имот №000764-0,430 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000765-0,334 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000775-1,066 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000779-1,169 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Дели Стойкова поляна”  
имот №000793-1,148 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000796-1,514 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000797-0,664 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000804-0,660 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000807-0,061 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000833-0,395 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000841-0,389 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000843-0,479 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Харманите”  
имот №000862-2,086 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000864-2,147 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000865-1,457 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  
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имот №000866-3,528 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000867-1,792 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000876-0,663 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000889-0,200 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000892-0,504 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000901-0,116 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Бяла река”  
имот №000909-0,091 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000910-0,264 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000916-4,739 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000917-1,403 дка, V категория-пасище с храсти, 
имот №000990-0,762 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №001045-1,188 дка, VІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №016053-0,678 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Площа”  
имот №032023-2,044 дка, V категория-ливада, м.”Геренето”  
имот №035030-36,803 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Керна баир”  
имот №045021-2,400 дка, V категория-ливада, м.”Геренето”  
имот №052030-0,687 дка, V категория-пасище,мера, м.”Факийска река”  
имот №052036-0,816 дка, V категория-пасище,мера, м.”Факийска река”  
имот №060038-1,000 дка, VІІІ категория-ливада, м.”Милев кладенец”  
Землище с.Горно Ябълково:  
имот №000001-6,000 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма”  
имот №000013-1,505 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма”  
имот №000015-6,639 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма” 
имот №000022-5,400 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица”  
имот №000029-5,190 дка, V категория-пасище,мера, м.”Милушева курия”  
имот №000031-2,307 дка, V категория-пасище,мера, м.”Милушева курия”  
имот №000046-32,085 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма”  
имот №000055-18,473 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гушев кладенец”  
имот №000056-20,000 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма”  
имот №000061-30,348 дка, V категория-пасище,мера, м.”Тепалков баир”  
имот №000068-16,237 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица”  
имот №000075-10,000 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гушев кладенец” 
имот №000076-5,467 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория”  
имот №000079-13,000 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория”  
имот №000083-196,902 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000088-2,191 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица”  
имот №000090-4,147 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мечовица”  
имот №000097-58,326 дка, V категория-пасище,мера, м.”Керкин герен”  
имот №000132-39,809 дка, V категория-пасище,мера, м.”Алмаджик”  
имот №000140-9,963 дка, V категория-пасище,мера, м.”Три кладенеца”  
имот №000142-2,281 дка, V категория-пасище,мера, м.”Загорка”  
имот №000149-68,204 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни”  
имот №000154-8,894 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни”  
имот №000160-24,995 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000161-2,858 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни”  
имот №000164-20,000 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория”  
имот №000178-141,351 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни”  
имот №000184-23,475 дка, VII категория-пасище с храсти,  
имот №000185-15,357 дка, VII категория-пасище с храсти,  
имот №000190-17,543 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000191-14,987 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
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имот №000192-1,880 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000239-9,422 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000252-48,979 дка, V категория-пасище,мера, м.”Каръков герен”  
имот №000253-36,592 дка, V категория-пасище,мера, м.”Тепалков баир”  
имот №000257-14,838 дка, V категория-пасище,мера, м.”Каръков герен”  
имот №000263-21,533 дка, V категория-пасище,мера, м.”Домусчийца”  
имот №000265-18,621 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Три кладенеца”  
имот №000270-10,381 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карчан баир” 
имот №000272-5,098 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000273-14,048 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000277-36,962 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000281-12,314 дка, V категория-пасище,мера, м.”Попов кладенец”  
имот №000289-5,812 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000290-10,672 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000300-1,365 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000301-17,087 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №000326-15,729 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000331-49,651 дка, V категория-пасище ,мера, м.”Три кладенеца”  
имот №000335-21,413 дка, V категория-пасище,мера, м.”Домусчийца”  
имот №000340-13,889 дка, V категория-пасище,мера, м.”Керкин герен”  
имот №000347-0,932 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория”  
имот №000348-0,742 дка, V категория-пасище,мера, м.”Турлакова кория”  
имот №000361-9,569 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000369-9,523 дка, V категория-пасище,мера, м.”Райково бърдо”  
имот №000371-11,923 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000372-1,085 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №000373-33,625 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цигански поляни”  
имот №000489-12,315 дка, V категория-пасище,мера, м.”Цвятковица”  
имот №000495-2,489 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000507-1,900 дка, V категория-пасище,мера, м.”Друма”  
имот №000560-1,666 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000588-17,144 дка, V категория-пасище,мера, м.”Черковната кория”  
имот №000995-1,546 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  
Землище с.Долно Ябълково:  
имот №000022-141,220 дка, V категория-пасище,мера, м.”Паскалева нива”  
имот №000027-68,303 дка, V категория-пасище,мера, м.”Кованлъка”  
имот №000029-4,826 дка, V категория-пасище,мера, м.”Кабакова тополова”  
имот №000035-55,275 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Лещица”  
имот №000039-6,795 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лещица”  
имот №000048-12,000 дка, V категория-пасище,мера, м.”Трите круши” 
имот №000053-10,544 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Кисова кория”  
имот №000074-12,433 дка, V категория-пасище,мера, м.”Кисова кория”  
имот №000102-19,552 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лещица”  
имот №000122-27,093 дка, V категория-пасище,мера, м.”Паскалева нива”  
имот №000139-1,003 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000153-18,004 дка, V категория-пасище,мера, м.”Паскалева нива”  
имот №000176-20,404 дка, V категория-пасище,мера, м.”Брадев баир”  
имот №000183-13,668 дка, V категория-пасище,мера, м.”Коначки дол”  
имот №000186-83,391 дка, V категория-пасище,мера, м.”Коначки дол”  
имот №000201-1,730 дка, V категория-пасище,мера, м.”Кисова кория”  
имот №000213-14,658 дка, V категория-пасище,мера, м.”Синия вир”  
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имот №000221-20,238 дка, V категория-пасище,мера, м.”Дряново”  
имот №000234-14,057 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Кладенците”  
имот №000270-3,683 дка, V категория-пасище,мера, м.”Мочура”  
имот №000287-7,592 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Мочура”  
имот №000307-1,058 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000312-14,271 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Попов герен”  
имот №000317-2,470 дка, V категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №000318-17,108 дка, V категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №000333-14,972 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000339-0,444 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000461-7,289 дка, V категория-пасище,мера, м.”Влахов дол”  
имот №000465-5,344 дка, V категория-пасище,мера, м.”Влахов дол”  
имот №000471-10,186 дка, V категория-пасище,мера, м.”Влахов дол”  
имот №000473-1,872 дка, V категория-пасище,мера, м.”Влахов дол”  
имот №000512-6,631 дка, V категория-пасище,мера, м.”Местев кладенец”  
Землище с.Дебелт:  
имот №000093-26,152 дка, ІV категория-пасище, м.”Киряков кладенец”  
имот №000094-28,876 дка, ІV категория-пасище, м.”Киряков кладенец”  
имот №000135-44,195 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Малък муселим”  
имот №000152-13,881 дка, ІV категория-пасище с храсти ,м.”Старата бахча”  
имот №000181-14,300 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Киряков кладенец”  
имот №000191-0,274 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир”  
имот №000252-6,914 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Славова утика”  
имот №000271-3,846 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Градището”  
имот №000272-27,981 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Кривия вир”  
имот №000311-3,138 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Недялкови каби”  
имот №000459-59,432 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Арпа дере”  
имот №000466-35,337 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Еркесията”  
имот №000497-3,245 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Еркесията”  
имот №000541-10,143 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Росен баир”  
имот №000561-3,923 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Гаров район”  
имот №001038-6,754 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Гората”  
имот №013031-9,129 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир”  
имот №013043-14,995 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир”  
имот №013045-3,028 дка, ІX категория-пасище,мера, м.”Бенек баир”  
Землище с. Дюлево:  
имот №000019-11,620 дка, ІV категория-пасище, м.“Станков кладенец“ 
имот №000044-57,454 дка, ІV категория-пасище 
имот №000055-4,603 дка, ІV категория-храсти, м.”Герена”  
имот №000063-5,989дка, V категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  
имот №000070-3,628 дка, V категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна”  
имот №000073-26,270 дка, V категория-пасище,мера, м.”Дракова поляна”  
имот №000091-1,847 дка, V категория-пасище,мера, м.”Суха река”  
имот №000102-7,351 дка, V категория-храсти, м.”Маркова могила” 
имот №000109-5,536 дка, ІХ категория-пасище, м.”Суха река” 
имот №000123 – 32,735 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Казакова лъка” 
имот №000136-130,233 дка, ІХ категория-пасище, м.”Суха река” 
имот №000138-93,926 дка, ІХ категория-пасище, м.”Суха река” 
имот №000139-109,926 дка, ІХ категория-пасище, м.”Суха река” 
имот №000149 – 15,918 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №000150-6,331 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Около село”  
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имот №000159-66,885 дка, ІХ категория-пасище, м.”Суха река” 
имот №000169-6,238 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Домуз дере”  
имот №000170- 14,703 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Домуз дере” 
имот №000172-11,621 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Домуз дере”  
имот №000183-88,929 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пинживичка”  
имот №000187-46,890 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Пинживичка”  
имот №000240-12,673 дка, ІІ категория-пасище, м.“Крушака“ 
имот №000253-  7,951 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Курба дере”  
имот №000261- 64,698 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Белия бряг” 
имот №000266-3,414 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Курба дере”  
имот №000279-1,222 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Кованлъка”  
имот №000286- 41,938 дка, ІV категория-пасище, м.”Белия бряг” 
имот №000299-  9,749 дка, V категория-храсти, м.”Хумата”  
имот №000300- 79,220 дка, V категория- пасище, м.”Хумата” 
имот №000317-1,238 дка, VІ категория-храсти, м.”Владев дол”  
имот №000324-23,910 дка, VІ категория-пасище, м.”Калъчев мост” 
имот №000332- 19,166 дка, VІ категория-храсти, м.”Човешка глава”  
имот №000334- 12,696 дка, VI категория- пасище, мера, м.”Човешка глава”, 
имот №000356-0,728 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000357-3,974 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000365-4,779 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000368-3,369 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000397-3,062 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Пожара”  
имот №000418-  13,167 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Бургаски път”  
имот №000432-1,989 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000458-0,099 дка, VІ категория-пасище с храсти, м.”Димова чешма”  
имот №000450-6,770 дка, V категория-пасище,мера, м.”Калъчев мост”  
имот №000475-6,689 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Калъчев мост” 
имот №000481- 29,616 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Около село” 
имот №002135- 38,256 дка, ІV категория-ливада, м.”Демердежки път”  
имот №012088-17,923 дка, ІV категория-ливада, м.”Герена”  
имот №015005-2,544 дка, VІІ категория-пасище, м.”Около село” 
имот №057055-35,882 дка, Х категория-пасище, м.”До село” 
имот №057056-20,591 дка, Х категория-пасище 
имот №057057-6,468 дка, Х категория-пасище, м.“До село“ 
имот №057058-1,251 дка, Х категория-пасище, м.”До село”  
имот №057059-3,285 дка, Х категория-пасище, м.”До село”  
имот №057060-1,455 дка, Х категория-пасище, м.”До село”  
имот №057065- 8,174 дка, Х  категория-пасище, м.”До село”, 
имот №057067-17,131 дка, Х категория-пасище, м.”До село” 
имот №057068-2,021 дка, Х категория-пасище, м.”До село” 
имот №057070-17,131 дка, Х категория-пасище, м.”До село” 
имот №057071-0,622 дка, Х категория-пасище, м.”До село”  
имот №057072-1,963 дка, Х категория-пасище, м.”До село”  
Землище с.Драчево:  
имот №000236-24,979 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Парцелите”  
имот №000237-7,970 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Черния кютук”  
имот №000279-1,094 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Алексов кладенец”  
имот №000545-8,917 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Каиш баир”  
имот №000619-21,290 дка, ІІІ категория- пасище,мера, м.”Дългата поляна”  
имот №000632-9,846 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Алексов кладенец”  
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имот №015131-19,753 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Ходжева чешма” 
имот №025001-1,356 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Белбера”  
имот №041022-1,456 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
Землище с.Драка: 
имот №000088- 102,861 дка, VІІ категория-пасище,м.”Александровски път”  
имот №000136- 127,649 дка, ІХ категория-пасище, м.”Оксаново кладенче”  
Землище с.Загорци:  
имот №000004-0,678 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000011-6,195 дка, ІІІ категория-храсти,  
имот №000029-0,772 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000032-1,710 дка, VІІ категория-храсти,  
имот №000049-2,334 дка, ІІІ категория-храсти,  
имот №000059-1,158 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000102-11,757 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000155-2,286 дка, ІІІ категория-храсти,  
имот №000160-1,620 дка, ІІІ категория-храсти,  
имот №000161-2,383 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000164-1,743 дка, VІІ категория-храсти,  
имот №000180-4,895 дка, ІІІ категория-храсти,  
имот №000184-4,387 дка, Х категория-храсти, 
имот №000199-1,090 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000210-0,655 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000211-0,578 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000217-0,918 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000218-5,928 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000220-1,102 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000221-1,745 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000237-0,790 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000250-2,512 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000251-13,741 дка, ІІІ категория-храсти, 
имот №000257-11,009 дка, ІІІ категория-храсти, 
имот №000292-1,009 дка, V категория-храсти, 
имот №000293-3,325 дка, V категория-пасище с храсти, 
имот №000299-2,607 дка, ІІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000312-2,878 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000314-7,099 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000318-2,807 дка, ІІІ категория-храсти, 
имот №000321-3,767 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000322-1,539 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000379-2,273 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Ченгене баир”  
имот №172005-28,272 дка, ІХ категория-храсти, м.”Кованлъка”  
Землище с.Зорница:  
имот №000002-8,817дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000003-0,678дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000005-1,383дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000006-0,673дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000007-0,186дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000008-0,371 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000009-0,254 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000010-20,807 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000012-1,591 дка, V категория-пасище,мера,  
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имот №000013-5,195 дка, ІV  категория-пасище,мера, 
имот №000016-4,604 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
имот №000019-0,866 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000020-27,741 дка, V категория-пасище,мера,  
имот №000021-8,882 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000022-0,973 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000023-0,402 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000024-0,351 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000026-1,219 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000029-5,468 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000032-0,186 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000034-2,072 дка, ІХ категория-храсти,  
имот №000035-0,491 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000036-10,024 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000037-46,170 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000038-31,993 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000039-5,314 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000040-23,595 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000041-15,687 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000044-8,929 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000050-0,445 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000052-34,320 дка, ІХ категория-храсти,  
имот №000054-3,048 дка, ІХ категория-храсти,  
имот №000055-19,194 дка,ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000059-21,711 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000060-46,331 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000061-6,931 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000063-52,990 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000065-21,331 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000066-4,202 дка,ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000067-3,553 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000068-1,981 дка,ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000069-0,236 дка,ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000071-3,314 дка,ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000072-2,632 дка,ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000073-2,393 дка, V категория-пасище,мера,  
имот №000074-61,371 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000075-18,554 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000078-2,095 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000079-6,752 дка, ІV  категория-пасище,мера, 
имот №000080-6,750 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000084-68,989 дка, V категория-пасище,мера, м.”Костадинова нива” 
имот №000085-2,026 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000086-27,435 дка, V категория-пасище,мера,  
имот №000102-5,894 дка, ІІІ категория-пасище,мера,  
имот №000103-0,456 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000105-0,592 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000108-0,952 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000110-2,691 дка,ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000111-0,103 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000112-1,042 дка, ІV категория-пасище,мера,  
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имот №000113-0,859 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000114-1,684 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000115-20,095 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Честата шума”  
имот №000116-8,074 дка, V  категория-пасище,мера,  
имот №000117-3,066 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000118-4,647 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000119-0,617 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000120-2,375 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000121-8,817 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000122-8,558 дка, ІХ категория-храсти,  
имот №000123-8,806 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000126-2,731 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000127-0,636 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000129-1,462 дка, Х категория-храсти,  
имот №000130-6,432 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Честата шума”  
имот №000131-47,528 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Честата шума” 
имот №000133-0,642 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000134-0,651 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000136-0,596 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000138-10,626 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000148-25,842 дка, V категория-пасище,мера, 
имот №000150-6,603 дка, Х категория-храсти,  
имот №000151-7,744 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000152-1,565 дка, Х категория-храсти,  
имот №000153-3,122 дка, VІІ категория-храсти, 
имот №000155-1,602 дка, V категория- храсти 
имот №000157-14,800 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000163-19,731 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000164-2,324 дка, Х категория-храсти,  
имот №000165-11,078 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000168-8,899 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000173-2,854 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000175-3,981 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000176-5,396 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000179-2,688 дка,ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000182-2,535 дка, VІІ категория-храсти 
имот №000183-7,291 дка, VІІ категория-пасище, мера,  
имот №000184-19,706 дка, Х категория-пасище с храсти,  
имот №000191-1,893 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000192-1,335 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000193-5,047 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000199-9,549 дка, ІІІ категория-храсти 
имот №000203-8,995 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000204-4,397 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000214-3,619 дка, Х категория- ливада, 
имот №000217-1,820 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000218-0,639 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000219-2,112 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000220-7,938 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000222-9,160 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000229-0,412 дка, ІІІ категория-пасище,мера, 
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имот №000232-27,918 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000240-3,106 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000249-4,989 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000251-6,383 дка, VІІ категория-пасище, мера,  
имот №000254-1,226 дка, VІІ категория-пасище, мера,  
имот №000255-2,074 дка, VІІ категория-пасище, мера,  
имот №000259-2,873 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000261-4,243 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000264-7,207 дка, VІІ категория-пасище, мера,  
имот №000269-2,763 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000270-1,666 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000277-2,992 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000284-3,521 дка, VІІ категория-пасище, мера,  
имот №000286-4,167 дка, VІІ категория-пасище, мера, м.”Зад хамбара” 
имот №000289-13,948 дка,VІІ категория-пасище, мера,  
имот №000290-18,941 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000294-2,995 дка, Х категория-пасище ,мера,  
имот №000308-8,468 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000317-37,135 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000331-3,011 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000337-46,772 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000349-84,918 дка, V категория-пасище,мера,  
имот №000367-31,801 дка, І Х  категория- ливада,  
имот №000369-6,446 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000371-3,771 дка, ІV  категория-пасище,мера, 
имот №000379-13,642 дка, Х категория-ливада,  
имот №000381-0,250 дка, ІV категория-ливада,  
имот №000382-0,792 дка, ІV категория-ливада,  
имот №000383-38,499 дка, Х категория-ливада, 
имот №000384-0,730 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000385-1,511 дка, ІV категория-ливада,  
имот №000388-2,364 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000390-2,859 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000396-2,612 дка, ІХ категория-ливада,  
имот №000397-1,181 дка, ІХ категория-ливада,  
имот №000402-9,297 дка, V  категория-пасище,мера,  
имот №000404-19,674 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000406-5,072 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000409-36,605 дка, ІV категория-ливада,  
имот №000412-0,959 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000417-1,427 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000423-14,164 дка, ІІІ категория-ливада,  
имот №000427-4,197 дка, ІХ категория-храсти 
имот №000428-16,158 дка, ІХ категория-храсти 
имот №000432-3,202 дка, ІХ  категория-пасище,мера, 
имот №000459-3,112 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000464-2,249 дка-храсти 
имот №000466-8,808 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000468-0,926 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000469-14,235 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000472-19,066 дка, ІV категория-пасище,мера,  
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имот №000473-4,540 дка-храсти 
имот №000475-10,698 дка-храсти 
имот №000476-1,856 дка, V категория-пасище,мера,  
имот №000478-5,666 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000479-23,259 дка, V категория-пасище,мера,  
имот №000481-16,485 дка, VІІ  категория-пасище, 
имот №000483-5,918 дка, Х категория-храсти 
имот №000486-3,732 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №000492-3,928 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000495-0,236 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000507-8,116 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000512-3,757 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000529-3,563 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000530-0,989 дка, ІХ категория-пасище с храсти,  
имот №000534-2,630 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000536-101,626 дка, V категория-пасище,мера,  
имот №000540-1,657 дка, Х категория-пасище,мера,  
имот №000542-11,914 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000544-9,375 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000545-6,472 дка, VІІ категория-храсти 
имот №000546- 19,115 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000549-0,460 дка, VІІ категория-пасище с храсти,  
имот №000551-2,599 дка, VІІ категория-храсти 
имот №000559-0,692 дка, Х категория-пасище с храсти,.  
имот №000561-23,167 дка, VІІ  категория-пасище, 
имот №000566-5,827 дка- храсти 
имот №000573-3,067 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000584-34,508 дка, VІІ категория-пасище, 
имот №000586-3,682 дка, ІХ категория - храсти 
имот №000589-4,373 дка, VІІ категория-храсти, 
имот №000595-4,842 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000602-5,130 дка, ІХ категория-храсти, 
имот №000609-3,082 дка, VІІ категория- храсти 
имот №000617-10,562 дка, VІІ  категория-пасище с храсти, 
имот №000621-75,901 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000629-1,836 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
имот №000632-28,443 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000643-57,395 дка, VІІ  категория-пасище, 
имот №000640-2,683 дка, VІІ категория- храсти 
имот №000642-11,139 дка, VІІ категория- храсти 
имот №000652-12,620 дка, ІХ категория - храсти 
имот №000654-6,648 дка, VІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000655-2,608 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000656-1,908 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000664-17,349 дка, VІІ категория- храсти 
имот №000670-46,569 дка, VІІ категория-пасище,мера,  
имот №000676-7,846 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000681-24,873 дка, ІV категория-пасище,мера,  
имот №000687-1,978 дка, ІІІ  категория-пасище,мера, 
имот №000688-5,264 дка, VІІ категория- храсти 
имот №000692-10,703 дка, ІХ категория-пасище,мера,  
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имот №000894-31,055 дка, ІV  категория-пасище,мера,  
имот №000903-5,818 дка, Х  категория-пасище,мера, 
имот №041400-4,907 дка, ІV категория-ливада, м.”Ореха”, 
имот №078053-12,597 дка, VІІ категория-храсти,  
имот №078054- 9,993 дка, VІІ категория- пасище,  
имот №078057- 5,537 дка, VІІ категория- пасище,  
имот №078059-0,686 дка, VІІ категория-храсти,  
Землище с.Кирово:  
имот №000002-17,960 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000008-11,090 дка, VІІІ категория-ливада, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000009-14,203 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000012-2,984 дка, V категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец”  
имот №000013-0,676 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Църквището”  
имот №000014-1,983 дка, V категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец”  
имот №000015-3,340 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №000017-7,846 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №000018-2,851 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №000020-14,806 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №000021-6,081 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000022-3,973 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №000023-8,344 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000024-18,410 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000029-1,851 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №000030-9,404 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000032-3,770 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №000039-1,884 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000040-14,063 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000050-5,089 дка, V категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №000055-30,445 дка, V категория-пасище,мера, м.”Върбата”  
имот №000060-0,352 дка, IV  категория- използв. ливада, м.”Джостров цер”  
имот №000061-2,930 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №000063-46,100 дка, V категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  
имот №000065-13,505 дка, V категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  
имот №000066-12,124 дка, V категория-ливада, м.”Старите лозя”  
имот №000069-0,949 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №000070-14,094 дка, V категория-пасище,мера, м.”Върбата”  
имот №000071-19,569 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №000073-5,530 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №000075-6,463 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №000080-13,698 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №000081-10,740 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №000082-9,259 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бички бунар”  
имот №000083-0,651 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №000086-8,404 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Църквището”  
имот №000087-5,461 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бички бунар”  
имот №000088-2,451 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №000089-58,344 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №000092-3,150 дка, V категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”    
имот №000124-1,070 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000128-30,686 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец”  
имот №000130-6,851 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория”  
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имот №000132-10,505 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория”  
имот №000134-313,607 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000136-233,429 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Кавака” 
имот №000150-113,913 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №000157-36,696 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец”  
имот №000162-10,744 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000164-1,326 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000165-1,149 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000166-7,988 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000171-3,455 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000172-6,327 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000173-2,600 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000177-65,662 дка, V категория-използв. ливада, м.”Край село”  
имот №000181-4,784 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000186-3,005 дка, VІІІ категория-ливада, м.”Старите лозя”  
имот №000217-14,115 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №000218-64,834 дка, V категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №000224-6,215 дка, V категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №000231-5,681 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №000232-4,804 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №000233-1,599 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №000235-56,598 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №000240-5,125 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №000242-6,195 дка, V категория-пасище,мера, м.”Вонтлиев кладенец”  
имот №000243-29,996 дка, V категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №000244-54,400 дка, V категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №000259-8,400 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Манольов орман”  
имот №000261-3,077 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Манольов орман”  
имот №000264-103,427 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Манольов орман”  
имот №000307-13,008 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000321-6,238 дка, V категория-ливада, м.”Край село”  
имот №000329-4,695 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000331-8,538 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000335-15,659 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000346-5,449 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000348-8,839 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000349-10,349 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000356-19,547 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000374-8,747 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  
имот №000379-7,798 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  
имот №000387-3,063 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000415-10,031 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  
имот №000430-6,406 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  
имот №000437-3,036 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  
имот №000440-2,867 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  
имот №000442-5,040 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  
имот №000443-4,977 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  
имот №000447-2,616 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  
имот №000458-3,505 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000468-1,121 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000470-2,695 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Текенджанските лозя”  



44. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №000477-45,949 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000488-14,453 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000493-6,648 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000495-2,377 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000497-6,444 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000512-1,983 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000514-3,915 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000518-0,196 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  
имот №000520-1,863 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Али паша”  
имот №000525-3,219 дка, VІІІ категория-ливада, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000530-9,151 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Грездьов баир”  
имот №000536-2,342 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000538-10,830 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000543-7,613 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000545-10,626 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000547-29,089 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000548-2,018 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000549-11,110 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000554-6,106 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000565-12,305 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №000574-9,648 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000575-2,900 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000583-6,738 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000584-40,760 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000586-6,148 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000588-8,074 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000592-23,515 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000593-153,480 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000595-147,810 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000616-10,370 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000621-70,815 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000624-3,694 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000627-171,742 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000629-3,998 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000639-0,831 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000646-1,645 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Тасмата”  
имот №000662-6,224 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Талашман тарла”  
имот №000680-2,595 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №000682-14,785 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000690-2,304 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000691-3,852 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000693-2,011 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000694-1,071 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000701-0,841 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”В село”  
имот №000702-2,086 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”В село”  
имот №000704-0,497 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”В село”  
имот №000709-11,127497 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”В село”  
имот №000714-23,229 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”В село”  
имот №000731-13,226 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Макови поляни”  
имот №000735-2,909 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000738-0,821 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  



45. 
 

  Председател: 
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имот №000739-10,386 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000771-3,761 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000777-13,561 дка, VІІ категория-ливада, м.”Али паша”  
имот №000791-4,947 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000793-46,211 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000799-20,534 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000802-5,718 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000822-18,150 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000901-53,082 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000906-3,714 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000910-0,655 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000911-6,064 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000912-3,481 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000915-30,705 дка, V категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №000917-63,434 дка, V категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №001008-3,945 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  
имот №001021-21,569 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  
имот №001035-1,707 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  
имот №001045-10,738 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  
имот №001100-0,912 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  
имот №001114-8,463 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  
имот №001116-3,408 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  
имот №001117-2,802 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  
имот №002008-6,148 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шарапьол”  
имот №002013-18,220 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шарапьол”  
имот №002113-2,285 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шарапьол”  
имот №003029-1,796 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №003030-2,986 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №003045-3,419 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №003050-2,998 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №003051-2,014 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №003098-1,056 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №004004-2,999 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №004008-1,709 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №004011-2,945 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №004035-3,481 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №004052-2,996 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №004109-8,482 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005001-3,710 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005006-2,003 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005007-2,992 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005014-3,008 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005015-2,959 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005019-2,992 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005033-3,008 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005037-3,000 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005040-4,646 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005042-3,000 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005047-2,011 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005049-3,006 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005053-2,999 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
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имот №005055-0,985 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005058-0,995 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №005080-2,602 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №006015-13,978 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  
имот №006055-2,999 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Шабан баир”  
имот №007009-3,007 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №007013-3,007 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №007036-2,993 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №007048-3,020 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №007055-1,583 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №008003-4,816 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №008018-4,514 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №008020-10,780 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №008031-1,364 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №008051-2,200 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №008056-0,984 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №008058-4,013 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №008110-2,890 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №010011-5,310 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №010022-8,477 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №010100-9,485 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №011001-4,994 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №011004-20,335 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №011031-40,293 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца”  
имот №011150-8,159 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №011151-1,270 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №011156-4,023 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №011157-5,027 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №013486-0,819 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Текенджанските лозя”  
имот №014102-1,987 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №014103-4,652 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №014105-0,632 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Текенджанските лозя”  
имот №014108-2,729 дка, VІІІ категория-използв. ливада, м.”Текенджанските лозя”  
имот №014111-0,300 дка, VІІІ категория-използв. ливада, м.”Текенджанските лозя”  
имот №014113-4,356 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №014115-8,395 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №014116-0,028 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №014129-7,983 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №015013-0,838 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №015070-14,352 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №015072-2,247 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №016001-12,995 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №016101-1,519 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №016104-7,908 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №016107-5,726 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №016110-8,553 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №016480-14,694 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №017055-6,575 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №017102-10,570 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Али паша”  
имот №017104-3,371 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Али паша”  
имот №019025-2,404 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”В село”  



47. 
 

  Председател: 
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имот №019044-8,440 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”В село”  
имот №022001-1,116 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м. „Текенджанските лозя”  
имот №023016-0,883 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №023018-6,687 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село” 
имот №023019-3,899 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №023020-1,405 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №023260-4,994 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №032021-1,998 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Църквището”  
имот №032024-7,689 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Църквището”  
имот №034010-2,565 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Меймишова кория”  
имот №036103-2,653 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №041022-8,496 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №041046-1,562 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №041069-14,167 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №042004-12,605 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №042015-2,558 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Джостров цер”  
имот №044001-1,122 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №044009-0,347 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №047014-2,547 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №052006-15,000 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №054002-14,996 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чучура”  
имот №055005-12,098 дка, V категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  
имот №059014-0,381 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №060002-13,893 дка, V категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №061009-24,365 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Горните лозя”  
имот №065004-6,120 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  
имот №065005-14,037 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  
имот №065009-23,685 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  
имот №070006-1,424 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бички бунар”  
имот №071007-21,282 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Бички бунар”  
имот №084001-2,995 дка, V категория-пасище,мера, м.”Манольов орман”  
имот №084009-1,647 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Манольов орман”  
имот №084010-3,039 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Манольов орман”  
имот №085013-5,016 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавака”  
имот №085014-3,047 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Кавака”  
имот №085020-10,158 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кавака”  
имот №085021-1,406 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Кавака”  
имот №086011-3,650 дка, VІІІ категория-използв. ливада, м. „Кавака”  
имот №089008-2,131 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец”  
имот №089010-4,644 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец”  
имот №093001-14,032 дка, V категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №093011-4,001 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”-  
имот №096002-24,979 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №100004-19,563 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №100006-6,155 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №100012-3,810 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №102002-4,409 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №102006-7,689 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №102007-2,963 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Талашман тарла”  
имот №103011-11,142 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №104008-8,911 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  



48. 
 

  Председател: 
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имот №106008-1,814 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Доланско бърдо”  
имот №108023-4,460 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Осман баир”  
имот №111001-51,987 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанакчийца” 
имот №115012-8,005 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец”  
имот №115013-2,733 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Гаргов кладенец”  
имот №123035-0,381 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №123040-0,188 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №124006-2,500 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №125402-1,079 дка, V категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №141002-13,805 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бички бунар”  
имот №146005-4,084 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Текенджанските лозя”  
имот №154004-17,527 дка, V категория-пасище,мера, м.”Горните лозя”  
имот №157013-3,887 дка, VІІІ категория-пасище с храсти, м.”Коджабукските лозя”  
Землище с.Кубадин:  
имот №000003-4,573 дка, V категория-пасище,мера, м.”Пеева могила”  
имот №000059-23,070 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Ноков кладенец”  
имот №000078-3,872 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка река”  
имот №000102-11,293 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Малъмова кория”  
имот №000113-25,160 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  
имот №000117-183,251 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  
имот №000120-16,438 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000237-24,490 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Малъмова кория”  
имот №000238-5,869 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Малъмова кория”  
имот №000244-7,947 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  
имот №000245-2,791 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  
имот №000255-1,893 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голямата река”  
имот №000260-12,107 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голямата река”  
имот №000261-17,163 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голямата река”  
имот №000263-2,456 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голямата река”  
имот №000363-10,639 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голямата река”  
имот №000369-59,467 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голямата река”  
имот №000374-23,260 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент”,  
имот №000584-65,452 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  
имот №000585-12,632 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №001018-7,378 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Доган бунар”  
имот №001019-53,934 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Доган бунар”  
имот №001020-58,448 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Доган бунар”  
имот №002010-25,227 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Есейника”  
имот №002015-3,865 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Есейника”  
имот №003028-65,155 дка, VІІІ категория-пасище с храсти , м.”Пеева могила”  
имот №004004-14,311 дка, V категория-пасище,мера, м.”Голия баир”  
имот №004006-38,541 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голия баир”  
имот №004008-13,986 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Голия баир”  
имот №007003-8,508 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №011012-19,815 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №012005-73,336 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бачова кория”  
имот №013014-0,237 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бачова кория”  
имот №013015-1,596 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Лозянски блок”  
имот №013027-3,933 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №014001-2,814 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №014008-12,785 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
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имот №014018-53,996 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №015027-8,514 дка, V категория-пасище,мера, м.”Пеева могила”  
имот №016005-4,677 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Долапа”  
имот №016006-9,902 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Долапа”  
имот №016022-124,431 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Долапа”  
имот №017005-1,832 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лозята”  
имот №017006-7,198 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол”  
имот №017014-10,237 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол”,  
имот №017015-7,759 дка, ІХ  категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол”,  
имот №019006-73,705 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бачова кория”  
имот №019014-11,395 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бачова кория”  
имот №020004-0,785 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол”  
имот №020006-10,481 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.’Стублицата”  
имот №021002-9,278 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Стублицата”  
имот №021003-2,918 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Стублицата”  
имот №022002-7,103 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  
имот №022012-26,080 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Котев баир”  
имот №022015-3,043 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  
имот №026020-6,307 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Стражата”  
имот №026025-42,512 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Стражата”  
имот №026033-51,116 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”При село”  
имот №027009-16,060 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Дълбок дол”  
имот №027011-128,713 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Яки бент”  
имот №028009-81,431 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Лъката”  
имот №029026-9,269 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  
имот №029034-14,501 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  
имот №029038-6,628 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  
имот №029040-13,268 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  
имот №030007-5,954 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Жеков дол”  
имот №030009-7,300 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Жеков дол”  
имот №030027-0,690 дка, ІІІ категория-пасище,мера, м.”Чанаджик”  
имот №030032-4,155 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Жеков дол”  
имот №031003-9,080 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №031010-50,783 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №032016-29,763 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Тетри баир”  
имот №032019-3,362 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  
имот №033003-126,144 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Тетри баир”  
имот №033022-81,479 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Тетри баир”  
имот №034009-8,598 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Малъмова кория”  
имот №037009-7,338 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Долен чанаджик”  
имот №037029-17,677 дка, VІІ  категория-пасище,мера, м.”Яки бент”, 
имот №037030-10,914 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  
имот №038001-2,795 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Ламбов дол”  
имот №038006-9,774 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Ламбов дол”  
имот №038007-36,042 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.Ламбов дол  
имот №038014-1,535 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  
имот №038015-17,933 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  
имот №038016-84,514 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  
имот №038017-2,173 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  
имот №038018-9,736 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  
имот №038019-10,367 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Яки бент”  
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имот №038021-18,831 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Манастирчето”  
имот №038022-5,993 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Манастирчето”  
имот №038023-1,507 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Манастирчето”  
имот №038024-45,728 дка, VІІ категория-пасище с храсти, м.”Манастирчето”  
имот №038025-73,617 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  
имот №038026-73,233 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Ламбов дол”  
имот №039015-0,697 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Манастирчето”  
имот №039017-4,579 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Манастирчето”  
имот №039032-5,304 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Манастирчето”  
имот №041013-150,209 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека”  
имот №041019-21,075 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  
имот №041021-2,588 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  
имот №041022-74,528 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Калчов дол”  
имот №042013-229,600 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека”  
имот №042024-44,532 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека”  
имот №042025-6,928 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека”  
имот №042026-2,767 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека”  
имот №042027-4,373 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Бистрецка пътека”  
имот №044005-46,182 дка, ІХ категория-пасище,мера, м.”Чешме баир”  
имот №044016-1,695 дка, ІХ категория-пасище ,мера, м.”Ноков кладенец”  
имот №078060-7,674 дка, VІІІ категория-пасище,мера, м.”Татар. шума”  
имот №300005-2,389 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”При село”  
Землище с.Малина:  
имот №000012-13,882 дка, ІІІ категория-пасище, м.”Кара баир”  
имот №000069-4,888 дка, VІІ категория-пасище, м.”Домускен”  
имот №000070-12,411 дка, ІІІ категория-пасище, м.”Домускен”  
имот №000076-18,593 дка, VІІ категория-пасище, м.”Около село”  
имот №000083-16,352 дка, VІІ категория-пасище, м.”Кайл дере”  
имот №000097-529,488 дка, ІХ категория-пасище с храсти, м.”Кайл дере”  
имот №000126-23,727 дка, ІІІ категория-пасище, м.”Кайл дере”  
имот №000148-8,083 дка, ІV категория-пасище с храсти, м.”Тузлата”  
имот №000150-12,046 дка, ІV категория-пасище,мера, м.”Файдаклъ дере”  
Землище с.Момина църква: 
имот №000026-78,172 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Каратепе” 
имот №000034-6,026 дка, VІІІ  категория-пасище ,мера, м.”Каратепе” 
имот №000035-0,343 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000036-0,852 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000037-2,119 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000038-22,802 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000048-29,193 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000071-1,671 дка, VІІ  категория-пасище, мера, м.”Караганица” 
имот №000072-10,244 дка, VІІІ  категория-пасище с храсти, м.”Попови лъки” 
имот №000074-3,778 дка, V  категория-ливада, „Балаклия” 
имот №000075-2,310 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000084-6,609 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000087-3,301 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000093-3,430 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000095-7,705 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклия” 
имот №000137-10,935 дка, VІІІ  категория-пасищe,мера, м.”Каратепе” 
имот №000139-32,905 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000147-37,115 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
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имот №000148-3,155 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каратепе” 
имот №000151-10,936 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000154-2,330 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000155-2,330 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000156-1,630 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе”  
имот №000158-11,263 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000163-57,198 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000164-31,800 дка, ІV  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000167-16,184 дка, VІІІ  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000168-7,326 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 
имот №000170-4,606 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000171-2,389 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чирска река” 
имот №000179-14,773 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000180-5,841 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каратепе” 
имот №000182-86,978 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 
имот №000183-3,594 дка, V  категория-ливада, м.”Чирска река” 
имот №000191-4,756 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каратепе” 
имот №000192-4,741 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Илюв бозалък” 
имот №000196-5,195 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Илюв бозалък” 
имот №000199-5,739 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Илюв бозалък” 
имот №000202-7,580 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Връшев дол 
имот №000204-6,552 дка , V  категория-пасище,мера, м.”Връшев дол” 
имот №000207-25,268 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 
имот №000212-2,729 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чирска река” 
имот №000213-1,511 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 
имот №000214-4,652 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каеджийски дол” 
имот №000215-2,853 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каеджийски дол” 
имот №000216-33,070 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 
имот №000218-7,522 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 
имот №000219-0,875 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каеджийски дол” 
имот №000220-3,387 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 
имот №000225-24,205 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 
имот №000233-2,245 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чунджурица” 
имот №000252-1,810 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Шопова кория” 
имот №000256-97,910 дка, V  категория-пасище, м.”Шопова кория” 
имот №000257-144,453 дка, V  категория-пасище, м.”Шопова кория” 
имот №000266-15,105 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чакърово кашлище” 
имот №000273-1,446 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Шопова кория” 
имот №000279-2,755 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Балаклията” 
имот №000280-8,435 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голата бърчина” 
имот №000291-12,973 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кеморлия” 
имот №000294-1,224 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Петров орман” 
имот №000299-6,834 дка, V  категория-ливада, м.”Балаклията” 
имот №000300-2,446 дка, V  категория-пасише, мера, м.”Балаклията” 
имот №000303-12,076 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 
имот №000308-8,800 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Петров орман” 
имот №000323-9,770 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кокарджа” 
имот №000324-1,833 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кеморлия” 
имот №000325-3,757 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Динков мост” 
имот №000326-2,014 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Маневи саи” 
имот №000332-2,776 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Манков кладенец” 
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имот №000348-1,841 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Коджабашева кория” 
имот №000363-7,211 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Махалата” 
имот №000368-3,697 дка, V  категория-пасище, м.”Балаклията”  
имот №000384-2,672 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кокарджа” 
имот №000386-28,810 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голата бърчина” 
имот №000388-1,090 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Маневи саи” 
имот №000389-5,281 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голям сарлък” 
имот №000390-0,480 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Маневи саи” 
имот №000401-21,414 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец” 
имот №000402-2,200 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец”  
имот №000403-4,400 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец”  
имот №000404-3,108 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец”  
имот №000416-36,400 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Студен кладенец”  
имот №000428-2,066 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Стайкова кория” 
имот №000430-0,486 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чунджурица” 
имот №000431-1,276 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Стайкова кория” 
имот №000433-2,231 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Стайкова кория” 
имот №000434-10,690 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Стайкова кория” 
имот №000435-8,680 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чирска река” 
имот №000440-8,072 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Чирска река” 
имот №000441-5,620 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Чирска река”  
имот №000442-2,344 дка, V  категория-пасище,мера ,м.”Върбата” 
имот №000446-0,619 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000447-0,592 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000453-0,349 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000454-0,727 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000455-1,309 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000456-0,314 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Върбата” 
имот №000461-1,367 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каеджийски дол” 
имот №000465-3,662 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Каратепе” 
имот №000468-9,400 дка, V  категория-пасище, м.”Куртов дол”  
имот №000472-6,307 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Асанков дол” 
имот №000479-8,300 дка, V  категория-пасище, м.”Асанков дол”  
имот №000481-6,382 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Асанков дол” 
имот №000495-0,941 дка, V категория-пасище,мера, м.”Асанков дол“ 
имот №000500-2,689 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Попови лъки” 
имот №000501-3,410 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Попови лъки” 
имот №000516-1,432 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 
имот №000518-0,640 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 
имот №000522-1,167 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малска река” 
имот №000527-15,044 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Малска река” 
имот №000528-14,006 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малска река” 
имот №000544-99,500 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Малски орман”  
имот №000572-1,056 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Маргаретов дол” 
имот №000591-12,075 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Попови лъки” 
имот №000603-1,806 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Лахтев дол” 
имот №000604-10,924 дка, VIII  категория-пасище, м.”Лахтев дол”  
имот №000663-1,228 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кокарджа” 
имот №000668-2,129 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Правия камък” 
имот №000695-3,938 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Мурвака” 
имот №000714-8,030 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Голям сарлък” 
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имот №000724-2,042 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Апталовата чешма” 
имот №000726-5,632 дка, V категория-пасище,мера, м.”Апталова чешма“ 
имот №000733-5,364 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Азладжика” 
имот №000741-4,832 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Голям сарлък” 
имот №000743-14,449 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Голям сарлък” 
имот №000762-2,722 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куртов дол” 
имот №000763-7,600 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куртов дол”  
имот №000765-4,006 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Куртов дол” 
имот №000766-4,171 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Азладжика” 
имот №000782-9,377 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Правия камък” 
имот №000794-1,231 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Правия камък” 
имот №000795-0,647 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Василева кория” 
имот №000829-2,551 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Василева кория” 
имот №000844-3,694 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лиглев баир” 
имот №000847-0,646 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №000871-1,479 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №000878-2,311 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”,  
имот №000888-20,288 дка, V  категория-пасище, м.”Юрдията” 
имот №000900-8,780 дка, пасище мера, V категория, м.»Керемидарницата», -  
имот №000901- 4,037 дка, пасище мера, VІІІ категория, м.»Край село»  
имот №000902- 0,920 дка, пасище мера, VІІІ категория, м.»Край село»,  
имот №000944-0,759 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Паздерковица” 
имот №000989-0,631 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Ходжовица” 
имот №000997-1,042 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001006-20,487 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001011-0,203 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Ходжовица” 
имот №001014-7,207 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Ходжовица” 
имот №001027-30,204 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Големия герен” 
имот №001039-51,940 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Текенлъка”  
имот №001045-1,681 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Алмалийски път” 
имот №001094-8,284 дка, VIII  категория-пасище, м.”Чорканица”  
имот №001120-0,842 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Пашов баир” 
имот №001137-10,700 дка, VIII  категория-пасище, м.”Грекова река”  
имот №001144-34,700 дка, VIII  категория-пасище, м.”Грекова река”  
имот №001157-11,147 дка, V  категория-пасище, мера, м.”Трънкина кория” 
имот №001162-1,796 дка, V категория-пасище,мера, м.”Янчев мост” 
имот №001163-29,408 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Трънкина кория” 
имот №001164-2,061 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Трънкина кория” 
имот №001174-40,010 дка, пасище мера, VІІІ категория, в м.”Пелтека”; 
имот №001210-4,880 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Пелтека” 
имот №001239-0,128 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Дузмовата кория” 
имот №001255-4,951 дка, V  категория-пасище, мера, м.”Бошова кория” 
имот №001277-6,894 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Звездев герен” 
имот №001283-8,797 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Звездев герен” 
имот №001285-1,488 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Звездев герен” 
имот №001293-1,055 дка, V  категория-пасище, мера, м.”Андреев дол” 
имот №001298-12,543 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Сталев кладенец” 
имот №001299-1,099 дка, V  категория-пасище  с храсти, м.”Сталев кладенец” 
имот №001306-4,635 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 
имот №001310-3,793 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Вонлив кладенец” 
имот №001322-5,549 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Муселски път” 
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имот №001328-11,207 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 
имот №001329-10,276 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 
имот №001330-2,557 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Корубски дол” 
имот №001332-3,679 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Корубски дол” 
имот №001342-13,170 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 
имот №001352-4,289 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Големия герен” 
имот №001354-3,063 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Орловото  гнездо“ 
имот №001362-25,810 дка, пасище мера, VІІ категория в м.”Хайдушки дол” 
имот №001366-4,100 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Бухтев кладенец” 
имот №001368-25,041 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001384-25,448 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №001396-6,850 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Муселски път” 
имот №001397-2,126 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Дюкметата” 
имот №001407-19,174 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001410-1,808 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №001412-14,799 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №001420-18,574 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001428-5,612 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №001430-23,621 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001431-7,163 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001433-1,715 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001434-8,653 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001435-15,271 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001438-6,211 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001440-26,173 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Царака” 
имот №001443-0,618 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №001444-2,850 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Дузмовата кория” 
имот №001446-0,712 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №001450-12,706 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Андреев дол” 
имот №001451-7,783 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Андреев дол” 
имот №001454-1,061 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Андреев дол” 
имот №001466-1,467 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Каишева кория” 
имот №001491-2,651 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 
имот №001496-0,462 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Жабова къшла” 
имот №001505-13,512 дка, пасище с храсти, VІІІ категория, в м.”Чорканица”; 
имот №001520-20,469 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малски орман” 
имот №001521-3,343 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Голям сарлък” 
имот №001532-7,349 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Бошова кория” 
имот №001533-8,755 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Бошова кория” 
имот №001540-9,951 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Паздерковица” 
имот №001545-1,063 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №001599- 3,953 дка, ливада, VІІІ категория, м.»Вонлив кладенец»  
имот №001606-1,838 дка, V  категория-ливада, м.”Сталев кладенец” 
имот №001611-0,522 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 
имот №001612-3,175 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 
имот №001618-0,506 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Звездев герен” 
имот №001682-1,432 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Шопова кория” 
имот №001686-6,400 дка, V  категория-пасище, м.”Манкова кория” 
имот №001700-8,232 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Орловото гнездо” 
имот №001704-5,294 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Хайдушки дол” 
имот №001705-2,416 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Хайдушки дол” 
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имот №001716-1,342 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Корубски дол” 
имот №001717-0,891 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Вонлив кладенец” 
имот №001721-1,596 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Асанков дол” 
имот №002070-1,783 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Малски орман” 
имот №002086-40,101 дка, VIII  категория-пасище, м.”Малски орман” 
имот №002087-0,901 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Малски орман” 
имот №002145- 4,764 дка, пасище мера, VІІІ категория, м.»Новите ниви» 
имот №002151- 2,659 дка, пасище мера, VІІІ категория, м.»Новите ниви»  
имот №002153- 1,241 дка, пасище мера, VІІІ категория, м.»Новите ниви»  
имот №002336-0,576 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Караганица” 
имот №002584-13,524 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №002585-4,683 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №002586-7,461 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №002593-0,431 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Бошев дол” 
имот №002640-0,640 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Кеморлия” 
имот №002663-1,232 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Паздерковица” 
имот №002871-9,591 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Андреев дол” 
имот №002875-13,330 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Царака” 
имот №002876-7,367 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Дузмовата кория” 
имот №002881-22,565 дка, VIII  категория-пасище с храсти, м.”Хайдушки дол” 
имот №012053-1,000 дка, V  категория-ливада, м.”Петров орман” 
имот №016013-2,347 дка, V  категория-ливада, м.”Чакърово кашлище” 
имот №030068-0,234 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030099-1,837 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030120-0,223 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030135-0,417 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030177-3,603 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тодорова кория” 
имот №030189-0,420 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тодорова кория” 
имот №030259-7,398 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №030260-7,531 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Тодорова кория” 
имот №040043-4,004 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя”,  
имот №040050-0,100 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №040064-7,008 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя”,  
имот №040069-3,756 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №040083-11,124 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №041065-3,860 дка, V  категория-ливада, м.”Мурвака”  
имот №048032-1,242 дка, V  категория-ливада, м.”Динков мост”  
имот №048036-1,529 дка, V  категория-ливада, м.”Динков мост”  
имот №050020-0,784 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №050031-0,336 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Старите лозя” 
имот №050043-14,618 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №060023-0,572 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Старите лозя” 
имот №108006- 2,900 дка, ливада, VІІІ категория, м.»Грекова река»  
имот №109018-2,599 дка, V  категория-ливада, м.”Пелтека” 
имот №115002-0,665 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Лиглев баир” 
имот №161021-4,705 дка, VII  категория-ливада, м.”Бухтев кладенец” 
имот №163005-5,671 дка, VII  категория-ливада, м.”Царака” 
имот №170008-8,092 дка, V  категория-ливада, м.”Царака” 
имот №175008-3,200 дка, V категория-ливада, м.”Дюкметата” 
Землище с.Орлинци:  
имот №000001-24,447 дка, III категория-пасище,мера,  
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имот №000008-27,214 дка, IX категория-пасище,мера,  
имот №000011-499,568 дка, IX категория-пасище с храсти,  
имот №000014-3,747 дка, IX категория-пасище с храсти,  
имот №000016-1,318 дка, III категория-храсти,  
имот №000021-0,926 дка, III категория-пасище,мера,  
имот №000026-2,172 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000027-11,760 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000028-6,014 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000029-3,942 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000030-6,651 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000036-1,329 дка, III категория-пасище,мера,  
имот №000037-4,532 дка, IX категория-пасище,мера,  
имот №000038-24,568 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000040-12,360 дка, IX категория-пасище,мера,  
имот №000041-0,510 дка, IX категория-пасище,мера,  
имот №000053-4,840 дка, III категория-храсти,  
имот №000055-4,807 дка, III категория-пасище,мера,  
имот №000056-3,331 дка, III категория-пасище,мера,  
имот №000061-15,649 дка, III категория-храсти,  
имот №000063-4,607 дка, VII категория-храсти,  
имот №000066-9,502 дка, IX категория-пасище с храсти,  
имот №000071-1,031 дка, IX категория-пасище,мера,  
имот №000072-15,136 дка, III категория-пасище,мера,  
имот №000074-3,097 дка, III категория-пасище,мера,  
имот №000079-6,101 дка, VII категория-храсти,  
имот №000081-1,140 дка, VII категория-пасище,мера,  
имот №000083-2,850 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000084-5,437 дка, III категория-пасище,мера,  
имот №000085-15,437 дка, IV категория-пасище с храсти,  
имот №000086-12,560 дка, IV категория-пасище с храсти,  
имот №000087-23,870 дка, IV категория-пасище с храсти,  
имот №000088-14,104 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000092-7,765 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000095-82,706 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000097-25,327 дка, VII категория-пасище,мера,  
имот №000100-11,139 дка, VII категория-храсти,  
имот №000101-11,320 дка, IV категория-храсти,  
имот №000102-42,921 дка, VII категория-пасище с храсти,  
имот №000103-2,964 дка, VII категория-пасище,мера,  
имот №000104-1,368 дка, III категория-пасище,мера,  
имот №000105-2,202 дка, III категория-храсти,  
имот №000106-4,230 дка, III категория-пасище,мера,  
имот №163015-6,017 дка, IX категория-пасище,мера ,м.”До село”  
имот №163016-1,558 дка, IX категория-пасище,мера, м.”До село”  
имот №163017-6,014 дка, IX категория-пасище,мера, м.”До село”  
имот №163020-1,143 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  
имот №163027-1,450 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  
Землище с.Проход:  
имот №000006-23,801 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Ай дере”  
имот №000007-4,624 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Стари паища”  
имот №000009-11,442 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Ай дере”  
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имот №000018-15,154 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Стари паища”  
имот №000025-38,866 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Нови паища”  
имот №000031-2,731 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Нови паища”  
имот №000033-1,613 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Стари паища”  
имот №000040-7,279 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Ай дере”  
имот №000050-43,874 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Ай дере”  
имот №000052-107,030 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Ай дере”  
имот №000053-2,140 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре”  
имот №000058-17,258 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Ай дере”  
имот №000060-6,334 дка, IV категория- пасище с храсти, м.”Ай дере”, 
имот №000066-78,916 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре”  
имот №000068-15,309 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре”  
имот №000071-104,014 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Къшлището”  
имот №000078-2,184 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре”  
имот №000083-11,919 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Къшлището”  
имот №000085-11,281 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Къшлището”  
имот №000092-28,272 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Смочата дупка”  
имот №000093-80,248 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Бозалъците”  
имот №000098-1,028 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  
имот №000102-12,071 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  
имот №000111-5,483 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Бозалъците”  
имот №000113-2,539 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  
Имот №000120-6,403 дка, VII категория- пасище с храсти, м.”Джелнаре”, 
имот №000121-78,534 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Джелнаре”  
имот №000134-60,119 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Севри колиба”  
имот №000144-9,086 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  
имот №000149-7,209 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  
имот №000153-23,581 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  
имот №000155-4,501 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  
имот №000171-1,531 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Кереча”  
имот №000188-2,247 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Китката”  
имот №000194-3,737 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Зънкая”  
имот №000195-12,644 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Зънкая”  
имот №000199-18,417 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Около село”  
имот №000201-43,853 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Около село”  
имот №000203-34,990 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Около село”  
имот №000205-25,376 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Около село”  
имот №000207-12,876 дка, IX категория- пасище с храсти, м.”Байряка”, 
имот №000208-3,138 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Байряка”  
имот №000214-22,058 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Байряка”  
имот №000215-35,536 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Байряка”  
имот №000216-6,296 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Байряка”  
имот №000220-28,992 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Червени ниви”  
имот №000221-3,988 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Червени ниви”  
имот №000227-6,372 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Мишовото келеме”  
имот №000229-6,185 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Мишовото келеме”  
имот №000230-20,652 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Мишовото келеме”  
имот №000237-1,497 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Долни лъки”  
имот №000240-39,141 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Червени ниви”  
имот №000247-1,300 дка, III категория-пасище,мера, м.”Долни лъки”  
Землище с.Пънчево:  
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имот №000053-3,320 дка,  VII категория-пасище,мера, м.”Калдаръма”,  
имот №000055-4,566 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Цзигов баир” 
имот №000057-0,669 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Киселицата” 
имот №000059-12,717 дка, VI категория-пасище,мера, м.”До село”  
имот №000089-8,307 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Мая баир”  
имот №000096-12,961 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Калдаръма” 
имот №000140-1,027 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Говедарника”,  
имот №000142-3,557 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Дзигов баир”,  
имот №000169-5,378 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Кичи къшла”,  
имот №000197-3,867 дка,  VII категория-пасище, мера, м.”Кичи къшла”,  
имот №000211-2,207 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Кичи къшла” 
имот №000221-1,375 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Доранка” 
имот №000225-11,806 дка, VII категория- храсти, м.”Доранка”  
имот №000227-8,691 дка, VII  категория-пасище с храсти, м.”Доранка” 
имот №000228-5,776 дка, V  категория-пасище с храсти, м.”Ендека” 
имот №000251-6,302 дка, V категория- храсти, м.”Дерменолу”  
имот №000255-2,059 дка, VII категория- храсти, м.”Биюк гюбре”  
имот №000270-1,472 дка, VII категория- храсти, м.”Турски гробища”  
имот №000273-3,733 дка, X категория- храсти, м.”Турски гробища”  
имот №000289-4,050 дка, VII категория- храсти, м.”До село”  
имот №000298-25,406 дка, VII категория- храсти, м.”Биюк гюбре”  
имот №000302-53,987 дка, пасище с храсти, ІХ категория, в м.”Плячката”; 
имот №000319-1,379 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Мушмулата” 
имот №000344-5,031 дка,  VII категория-пасище, мера, м.”Медаре”,  
имот №000368-2,393 дка,  X категория-пасище, мера, м.”Плячката”,  
имот №000385-1,829 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Герена” 
имот №000400-3,754 дка, IX  категория-пасище с храсти, м.”Бортленика” 
имот №000402-18,571 дка, пасище мера, ІХ категория, в м.”Плячката”; 
имот №000406-1,404 дка,  IX категория-пасище, мера, м.”Плячката”,  
имот №000407-29,387 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Плячката”,  
имот №000412-7,451 дка, пасище с храсти, ІХ категория, в м.”Плячката”; 
имот №000422-34,980 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Туйгаре” 
имот №000545-16,078 дка, X категория-пасище, мера, м.”Елезе”,  
имот №000549-3,329 дка, X категория- храсти, м.”Кюсеюрт”  
имот №000551-4,777 дка, X категория-пасище, мера, м.”Лозята”,  
Имот №000563–3,478 дка, Х категория- ливада, м.”До село” ,  
имот №000577-2,355 дка, VII категория- храсти, м.”Турски гробища”  
имот №000595-3,344 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Доранка”  
имот №000610-18,008 дка, X  категория-пасище,мера, м.”До лозята” 
имот №000629-163,644 дка, X  категория-пасище с храсти, м.”Елезе” 
имот №000646-9,358 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Кокарджата” 
имот №000647-10,417 дка, X  категория-пасище, м.”Туйгаре” 
имот №000648-58,181 дка, VI  категория-пасище,мера, м.”Арпалъка” 
имот №000665-12,851 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Кокарджата”  
имот №000713-1,166 дка,  IX категория-пасище, мера, м.”Солаков баир”,  
имот №000714-5,020 дка,  IX категория-пасище, мера, м.”Солаков баир”,  
имот №110015-4,550 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Абраша” 
имот №110043-5,913 дка, VI  категория-пасище с храсти, м.”Туйгаре” 
имот №115004-26,476 дка, VI  категория-пасище, мера, м.”Туйгаре  
имот №150018-4,000 дка, VII  категория-пасище,мера, м.”Царева кория” 
имот №230025-6,998 дка, X  категория-пасище, м.”Чиликов кладенец” 
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имот №250043-6,802 дка,  IX  категория-пасище,мера, м.”Кичи къшла”, 
имот №260011-1,805 дка, X  категория-пасище,мера, м.”Плячката” 
Землище с.Росеново:  
имот №000058-2,376 дка,III  категория-пасище,мера, 
имот №000073-9,888 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000117-10,037 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000127-1,617 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000139-4,357 дка, VI категория-пасище,мера,  
имот №000173-2,943 дка, VI категория-пасище,мера,  
имот №000189-2,779 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000190-3,924 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000221-9,244 дка, VIII категория-пасище с храсти 
имот №000222-3,951 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000223-1,642 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000232-1,996 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000233-3,804 дка, VI категория-пасище,мера,  
имот №000234-1,587 дка, VI категория-пасище,мера,  
имот №000273-0,988 дка, IV  категория-пасище,мера, 
имот №000284-2,180 дка, IV категория-пасище,мера,  
имот №000317-4,134 дка,III категория-пасище с храсти,  
имот №000336-67,370 дка,III категория-пасище с храсти,  
имот №000340-2,937 дка, VI  категория-пасище,мера, 
имот №000342-1,000 дка, VI  категория-пасище,мера, 
имот №000354-13,134 дка, VI  категория-пасище с храсти, 
имот №000355-4,242 дка, VI категория-пасище с храсти,  
имот №000372-11,586 дка, VI категория-пасище с храсти,  
имот №000387-7,396 дка, VI категория-пасище с храсти,  
имот №000395-3,163 дка, VI категория-пасище,мера,  
имот №000398-1,743 дка, VI категория-пасище с храсти,  
имот №000406-2,652 дка, V  категория-пасище,мера, 
имот №000417-1,065 дка, VII категория-пасище с храсти,  
имот №000445-13,286 дка, V категория-пасище с храсти,  
имот №000453-5,268 дка, III  категория-пасище,мера, 
имот №000489-7,939 дка, VII категория-пасище с храсти,  
имот №000491-7,346 дка, VII категория-пасище с храсти,  
имот №000494-2,995 дка, VII категория-пасище с храсти,  
имот №000495-6,708 дка, VIII категория-пасище с храсти,  
имот №000496-8,752 дка, VIII категория-пасище с храсти,  
имот №000498-9,704 дка, VII категория-пасище,мера,  
Землище с.Радойново:  
имот №000024-1,643 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Голия баир”  
имот №000037-3,962 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Драковски път”  
имот  №000043-0,715 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот  №000077-6,810 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №000087-4,601 дка, V категория-пасище,мера, м.”Ялама дере”  
имот №000088-22,736 дка, V категория-пасище,мера, м.”Ялама дере”  
имот №000091-2,897 дка,III категория-пасище,мера, м.”Ташлъ дере”  
имот №000093-31,967 дка,III категория-пасище с храсти, м.”Ташлъ дере”  
имот №000096-0,332 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №000103-0,760 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №000104-3,811 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
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имот №000123-23,709 дка, V категория-пасище,мера, м.”Ялама дере”  
имот №000131-2,503 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №000133-3,178 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Голия баир”  
имот №000135-0,999 дка,III категория-пасище,мера, м.”Кабата”  
имот №000137-11,585 дка,III категория-пасище,мера, м.”Кабата”  
имот №000146-22,272 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Кочините”  
имот №000165-11,729 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Жельова могила”  
имот №000166-1,812 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Гробищата”  
имот №000167-1,708 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Гробищата”  
имот №000168-2,79729 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Жельова могила”  
имот №000182-2,172 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №000184-0,846 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №000186-2,186 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №000192-47,062 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Кочините”  
имот №000200 - 10,000 дка, VII  категория-пасище, мера, м. «Драковски път» 
имот №006019-4,570 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Голия баир”  
имот №021007 - 2,000  дка, III  категория-пасище, мера, м. «Ташлъ дере» 
имот №027014-0,144 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Бургаски път”  
имот №049001-28,075 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Кочините”  
имот №050001-114,432 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Кочините”  
имот №051001-70,344 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Кочините”  
имот №052002-10,858 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Кочините”  
имот №055003-7,998 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Ал.път”  
имот №058003-1,975 дка, VII категория-пасище, мера, м.”Лозята”  
имот №058009-1,650 дка, VII категория-пасище, мера, м.”Лозята”  
имот №058012-0,919 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №059019-4,112 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №060002-1,938 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №061020-1,801 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Драковски път”  
имот №065002-16,808 дка, V категория-пасище,мера, м.”Старите лозя”  
имот №070001-16,118 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №070005-9,828 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №072007-4,638 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Драковски път”  
имот №073001-2,405 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Драковски път”  
имот №075019-9,945 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Драковски път”  
имот №076001-3,609 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Драковски път”  
имот №082001-78,100 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Голия баир”  
имот №083002-1,349 дка,III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
Землище с.Сливово:  
имот №000005-50,597 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Кабите”  
имот №000010-46,104 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Стоянкин дол”  
имот №000012-14,180 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Стоянкин дол”  
имот №000013-3,057 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Дойкемето”  
имот №000017-83,259 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Дойкемето”  
имот №000019-39,200 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Дойкемето”  
имот №000020-89,667 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Долния юрт”  
имот №000027-100,015 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Шалгавица”  
имот №000028-24,124 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Мирена кория”  
имот №000032-7,658 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Кабите”  
имот №000037-7,053 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Джанова бахча”  
имот №000042-2,484 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Керемидарника”  
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имот №000047-13,230 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №000048-6,321 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №000056-14,290 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Дойкемето”  
имот №000062-7,173 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Геренски дол”  
имот №000063-2,916 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №000064-2,956 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Керемидарника”  
имот №000065-3,911 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Керемидарника”  
имот №000066-1,821 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Керемидарника”  
имот №000067-75,047 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Керемидарника”  
имот №000082-36,934 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Азмака”  
имот №000100-13,540 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Кръстева река”  
имот №000108-1,787 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Бялата пръс”  
имот №000145-137,508 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Новата вода”  
имот №000146-11,139 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Новата вода”  
имот №000147-748,147 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Четишеница”  
имот №000148-29,388 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Новата вода”  
имот №000183-45,694 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №000185-6,603 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000188-26,874 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Алатлийски път”  
имот №000190-10,820 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Алатлийски път”  
имот №000192-23,692 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Гюрова круша”  
имот №000193-7,873 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Гюрова круша”  
имот №000197-16,750 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000205-6,286 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Алатлийски път”  
имот №000207-7,844 дка, VIII категория-пасище с храсти, м.”Вълнов баир”  
имот №000212-13,418 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Гюрова Круша”  
имот №000218-18,443 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Табакови ниви-ДГФ”  
имот №000222-14,900 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Гюрова Круша”  
имот №000236-5,268 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Тумбата”  
имот №000240-14,916 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Андонов азмак”  
имот№000243-27,624 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Андонов азмак”  
имот №000267-0,472 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №043019-7,524 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Колоница-ДГФ”  
имот №045014-0,880 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”До село”  
имот №045015-0,931 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”До село”  
Землище с.Синьо Камене:  
имот №000015- 11,767 дка, IX категория- пасище, мера, м.”Тумбелдека” 
имот №000018- 22,085 дка, IX категория- пасище, мера, м.”Тумбелдека” 
имот №000019- 35,452 дка, VIII категория- пасище, мера, м.”Тумбелдека” 
имот №000021- 10,744 дка, VII категория- пасище, мера, м.”Кавак Орман” 
имот №000022- 13,848 дка, VII категория- пасище, мера, м.”Тумбелдека” 
имот №000023-6,688 дка, IX категория-храсти, м.”Тумбелдека” 
имот №000028-8,674 дка, храсти, м.”Тумбелдека” 
имот №000031- 3,890 дка, VIII категория- пасище, мера, м.”Кавак Орман” 
имот №000032-45,124 дка, храсти, м.”Тумбелдека” 
имот №000033-25,579 дка, храсти, м.”Тумбелдека” 
имот №000035- 16,653 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Хаджи чаир” 
имот №000043-96,411 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Ханъм кашла”  
имот №000044-15,543 дка, храсти, м.”Ханъм кашла” 
имот №000065-2,154 дка, храсти, м.”Кавак орман”  
имот №000067- 1,616 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Кавак орман” 



62. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №000069- 25,615 дка, IX  категория-пасище,мера, м.”Кавак орман” 
имот №000076-12,416 дка, , IX категория-храсти, м.”Кавак орман”  
имот №000080-54,692 дка, храсти, м.”Костадин гьол”  
имот №000083-23,000 дка, храсти, м.”Костадин гьол”  
имот №000086- 0,362 дка, VIII категория- пасище, мера, м.”Кавак Орман” 
имот №000099- 0,883 дка, IV категория- пасище, мера, м.”До село” 
имот №000103-0,019 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Поляната”  
имот №000108- 0,494 дка, VIII категория- пасище, мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000109- 4,553 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000114-10,238 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория”  
имот №000120-18,886 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  
имот №000123-24,355 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  
имот №000128-15,940 дка, храсти, м.”Терзиман кория”  
имот №000131- 41,079 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000132- 7,590 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000134- 19,039 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000137- 26,575 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000139- 7,446 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000140- 13,994 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000141- 13,441 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000142-28,212 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  
имот №000147-8,498 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  
имот №000149-255,599 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  
имот №000150-39,213 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000153-5,059 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория”  
имот №000161-2,109 дка, храсти, м.”Терзиман кория”  
имот №000163- 6,508 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар” 
имот №000164- 6,993 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар” 
имот №000165- 17,104 дка, V  категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар” 
имот №000167-10,337 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  
имот №000169-4,931 дка, храсти, м.”Тоспа бунар”  
имот №000172-4,804 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Тоспа бунар”  
имот №000173-10,169 дка, VIII категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория”  
имот №000175- 10,537 дка, VIII  категория-пасище,мера, м.”Терзиман кория” 
имот №000177-31,184 дка, храсти, м.”Терзиман кория”  
имот №000192-1,956 дка, VIII категория- храсти, м.”Терзиман кория”  
Землище с.Суходол:  
имот №010013-9,433 дка, III категория-пасище,мера, м.”Еркесията”  
имот №012009-18,471 дка, III категория-пасище,мера, м.”Аптала”  
имот №020018-2,860 дка, III категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №020019-5,782 дка, III категория-пасище,мера, м.”Юрта”  
имот №025007-0,737 дка, III категория-пасище,мера, м.”Черкезки път”  
имот №026012-72,215 дка, III категория-пасище,мера, м.”Черкезки път”  
имот №029007-5,142 дка, III категория-пасище,мера, м.”Карабата”  
имот №029008-0,652 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Карабата”  
имот №029009-7,952 дка, III категория-пасище,мера, м.”Карабата”  
имот №029010-0,815 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Карабата”  
имот №030002-19,467 дка, III категория-пасище,мера, м.”Карабата”  
имот №032002-5,829 дка, III категория-пасище,мера, м.”Карабата”  
имот №033005-2,113 дка, III категория-пасище,мера, м.”Карабата”  
имот №044011-1,691 дка, III категория-пасище,мера, м.”Юрта”  



63. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №045002-4,258 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  
имот №050005-3,771 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  
имот №052004-30,371 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Юрта”  
имот №053002-1,386 дка, III категория-пасище,мера, м.”Орхановски път”  
имот №054012-18,867 дка, III категория-пасище,мера, м.”Орхановски път”  
имот №057007-1,505 дка, III категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №059014-1,559 дка, III категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №060007-4,741 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  
имот №061001-3,481 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  
имот №062001-6,717 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село” 
имот №071009-5,017 дка, III категория-пасище,мера, м.”Саджалан”  
имот №072003-13,289 дка, III категория-пасище,мера, м.”Саджалан”  
имот №072004-2,292 дка, III категория-пасище,мера, м.”Саджалан”  
имот №075005-51,302 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Суха река”  
имот №077014-34,416 дка, II категория-пасище,мера, м.”Суха река”  
имот №082008-10,873 дка, III категория-пасище,мера, м.”Суха река”  
имот №092003-1,013 дка, III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №093008-34,866 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №094003-7,810 дка, IV категория-храсти, м.”Златеви дерета”  
имот №094007-2,273 дка, IV категория- използ. ливада, м.”Златеви дерета”,  
имот №095011-1,413 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Златеви дерета”  
имот №097004-60,444 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”До село”  
имот №099001-26,718 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  
имот №102002-5,865 дка, III категория-пасище,мера, м.”Попова чешма”  
имот №103004-114,561 дка, IX категория-храсти, м.”Енчева могила”  
имот №113015-133,922 дка, IX категория-храсти, м.”Енчева могила”  
имот №113016-82,307 дка, IX категория-храсти, м.”Енчева могила”  
имот №115010-8,733 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Стублицата”  
имот №127008-3,587 дка, III категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №131003-8,133 дка, II категория-изостав. ливада, м.”Селска река 
имот №131007-7,420 дка, II категория-пасище с храсти, м.”Селска река”  
имот №131008-12,755 дка, II категория-пасище с храсти, м.”Селска река”  
имот №131009-15,039 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №131011-5,681 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №131012-4,500 дка, II категория-храсти, м.”Селска река”  
имот №132016-1,299 дка, V категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №139002-13,357 дка, II категория-пасище,мера, м.”Суха река”  
имот №140016-3,749 дка, III категория-пасище,мера, м.”Суха река”  
имот №145003-10,307 дка, II категория-пасище,мера, м.”Суха река”  
имот №146009-7,114 дка, II категория-пасище,мера, м.”Джендема”  
имот №146010-1,328 дка, II категория-пасище,мера, м.”Джендема”  
имот №146011-1,271 дка, II категория-пасище,мера, м.”Джендема”  
имот №147002-12,791 дка, V категория-храсти, м.”Джендема”  
имот №147003-33,127 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Джендема”  
имот №153005-0,718 дка, II категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №153006-0,438 дка, II категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №153007-6,917 дка, II категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №153008-3,486 дка, II категория-храсти, м.”Селска река 
имот №154004-4,693 дка, II категория-пасище с храсти, м.”Селска река”  
имот №156006-7,904 дка, V категория-пасище,мера, м.”Селска река”  
имот №157011-17,822 дка, V категория-пасище,мера, м.”Селска река”  



64. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №162005-3,755 дка, V категория-пасище,мера, м.”Чешме дере”  
имот №163004-9,525 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Чешме дере”  
имот №163005-22,320 дка, V категория-пасище,мера, м.”Чешме дере”  
имот №163006-2,359 дка, V категория-пасище,мера, м.”Чешме дере”  
имот №166004-6,231 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Дачев карасолук”  
имот №168003-14,835 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Дачев карасолук”  
имот №173002-10,748 дка, V категория-пасище,мера, м.”Джендема”  
имот №173003-18,204 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Джендема”  
имот №174002-12,937 дка, III категория-пасище,мера, м.”Суха река”  
имот №176003-13,908 дка, III категория-пасище,мера, м.”Суха река”  
имот №178004-2,549 дка, V категория-пасище,мера, м.”Маркова могила”  
имот №186013-16,396 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кюмерджика”  
имот №188002-4,701 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Кюмерджика”  
имот №189003-11,047 дка, II категория-храсти, м.”Стоев карасолук”  
имот №192002-3,622 дка, II категория-пасище,мера, м.”Кюмерджика”  
имот №192003-8,465 дка, II категория-пасище с храсти, м.”Кюмерджика”  
имот №193004-3,743 дка, VI категория-храсти, м.”Кюмерджика”  
имот №197006-31,133 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Маркова могила”  
имот №201003-7,180 дка, V категория-пасище,мера, м.”Маркова могила”  
имот №208005-1,761 дка, III категория-пасище,мера, м.”До село”  
Землище с.Светлина:  
имот №000017-2,186 дка, V категория-пасище,мера, м.”Габъра”  
имот №000020-4,434 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Делииваново кладенче”  
имот №000022-4,318 дка, III категория-пасище,мера, м.”Першава”  
имот №000033-0,947 дка, V категория-пасище,мера, м.”Домуздере”  
имот №000034-5,012 дка, III категория-пасище,мера, м.”Домуздере”  
имот №000035-4,308 дка, III категория-пасище,мера, м.”Чешме дере”  
имот №000041-3,352 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Стоянова чешма”  
имот №000053-1,212 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк”  
имот №000058-6,119 дка, IV категория-пасищe,мера, м.”Лозята”  
имот №000064-1,616 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир”  
имот №000066-0,345 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир”  
имот №000068-3,960 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Лисичев баир”  
имот №000085-2,572 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк”  
имот №000101-5,478 дка, III  категория-пасище, мера, м.”Големия юрт”,  
имот №000132-65,876 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Каменливата могила”  
имот №000133-3,789 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №000141-2,506 дка, III категория-пасище,мера, м.”Гергев мост”  
имот №000150-7,355 дка, III категория-пасище,мера, м.”Старото пладнище”  
имот №000151-2,917 дка, III категория-пасище,мера, м.”Старото пладнище”  
имот №000171-0,036 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №000175-3,103 дка, III категория-пасище,мера, м.”Горната воденица”  
имот №000186-8,301 дка, III категория-ливада, м.”Язлъка”  
имот №000188-1,716 дка, III категория-пасище,мера, м.”Димчева чешма”  
имот №000193-0,776 дка, III категория-пасище,мера, м.”Колайската река”  
имот №000219-2,562 дка, V категория-пасище,мера, м.”Айдере”  
имот №000238-2,622 дка, IV категория-пасище,мера, м.”До село”  
имот №000254-648,512 дка, IX категория-пасище,  
имот №000255- 85,691 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Черкезка лъка»; 
имот №000257-66,065 дка, III категория-пасище,мера, м.”Димчева чешма”  
имот №000258-1,589 дка, III категория-пасище,мера, м.”Юрта”  



65. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

имот №000259-0,084 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №000260-0,136 дка, IV категория-пасище, мера, м.”Лозята”  
имот №000263-3,967 дка, IV категория-пасище, мера, м.”Органджика”  
имот №000266-1,098 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Першава”  
имот №000280- 9,755 дка, V  категория-пасище, мера, м.”Куньова мана”,  
имот №000283- 35,191 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Гюролду»; 
имот №000284- 17,258 дка, ІX категория- пасище с храсти, м.»Гробищата»  
имот №000287-101,550 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Кавалджика”  
имот №000288-300,151 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Кавалджика”  
имот №000291-14,678 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Стоянова чешма”  
имот №000292-6,452 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Стоянова чешма”  
имот №000294-1,110 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Попов баир”  
имот №000299-1,589 дка, III категория-пасище,мера, м.”Конарката”  
имот №000302-10,852 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Органджика”  
имот №000303- 120,207 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Аидере»; 
имот №000305-4,712 дка, IX категория-пасище, м.”Старата корията“ 
имот №000306-9,604 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Средока”  
имот №000308-21,303 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Трапа”  
имот №000310-12,254 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гората”  
имот №000314- 20,390 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Аидере»; 
имот №000315-6,628 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Айдере”  
имот №000316-7,078 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Айдере”  
имот №000321-76,480 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Корията“ 
имот №000322-21,833 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Долна кория”  
имот №000323-1,113 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Долна кория”  
имот №000325-3,797 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000330-12,422 дка, III категория-пасище,мера, м.”Юрта“  
имот №000333-248,441 дка, V категория-пасище,мера, м.”Гергев мост”  
имот №000334- 39,327 дка, ІV категория- пасище мера, м.»Лисичев баир»; 
имот №000335-0,080 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000337- 60,956 дка, ІV категория- пасище с храсти, м.»Гробищата»; 
имот №000339- 12,307 дка, ІХ категория- пасище мера, м.»Старите лозя»; 
имот №000342-0,136 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №000344-4,232 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Стопански двор”  
имот №000347- 26,152 дка, V категория- пасище с храсти, м.» Черкезка лъка»; 
имот №000348-240,599 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Гюролду”  
имот №000350- 6,916 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Стоянова чешма”,  
имот №000351-6,404 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Стоянова чешма”  
имот №000352-21,028 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Канаричката”  
имот №000353- 27,135 дка, ІV категория- пасище с храсти, м.»Стоянова чешма»; 
имот №000355-1,720 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Канаричката”  
имот №000356- 19,877 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Канаричката». 
имот №000378-1,089 дка, III категория-пасище,мера, м.”Симеонов гечит”  
имот №000380-0,474 дка, V категория-пасище,мера, м.”Габъра”  
имот №000383-3,528 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Гробищата”  
имот №000389- 13,066 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Гробищата”,  
имот №000419-0,288 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000420-0,614 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №000422-1,089 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №004017-7,301 дка, V категория-пасище,мера, м.”Першавски юрт”  
имот №019012-2,197 дка, III категория-пасище,мера, м.”Домуздере”  
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имот №026019-1,057 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Над село”  
имот №049002-4,044 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №049003-1,158 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №049005-1,355 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Край село”  
имот №049006-0,942 дка, IV категория-пасище,мера, м. „Край село”  
имот №055006-8,699 дка, III категория-пасище, м.»Симеонов бент»  
имот №067032-8,623 дка, IX категория-ливада, м.“Долна кория“ 
имот №099002- 54,688 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Аидере»; 
имот №100001- 44,789 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Аидере»; 
имот №101001- 77,949 дка, V категория- пасище с храсти, м.»Аидере»; 
имот №127012-1,046 дка, IV категория-пасище,мера, м. „При село”  
имот №127015-1,204 дка, IV категория-пасище,мера, м.”При село”  
имот №127016-1,182 дка, IV категория-пасище,мера, м.”При село”  
имот №137072-0,509 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир”  
имот №137092-0,399 дка, IV категория-храсти, м.”Лисичев баир”  
имот №140019-1,549 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №140045-1,402 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №144033-1,849 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир”  
имот №144062-0,890 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Лисичев баир”  
имот №148013-2,525 дка, IV категория-ливада, м.”Лозята”  
имот №149006-6,891 дка, IV категория-ливада , м.”Лозята”  
имот №152051-1,051 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк”  
имот №152052-0,617 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк”  
имот №152054-1,375 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк”  
имот №152059-1,591 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дългия кайряк”  
имот №156001-73,856 дка, III категория-пасище,мера, м.”Ладжата”  
имот №162003- 2,144 дка, IV  категория-пасище с храсти, м.”Гробищата”,  
имот №162004-1,681 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Гробищата”  
имот №163003-53,539 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Стопански двор” 
имот №165001-2,956 дка, IV категория-пасище,мера, м.”Стопански двор”  
имот №173004-4,002 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”При село”, 
имот №173003-25,439 дка, IV  категория-пасище,мера, м.”При село”,  
Землище гр.Средец:  
имот №000005-10,613 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Пенджевишка”  
имот №000015-7,887 дка, III категория-пасище, м.”Пенджевишка”  
имот №000016-1,264 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Корията”  
имот №000032-0,294 дка, III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 
имот №000035-0,320 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Новата воденица”  
имот №000036-3,329 дка,  IV категория-пасище, мера, м.”Дервишки път”  
имот №000075-3,021 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Бити ниви” 
имот №000079-5,088 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Ханджиица” 
имот №000083-4,629 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Ханджиица”  
имот №000096-12,227 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Беева воденица”  
имот №000098-14,253 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Циганско кладенче” 
имот №000113-12,387 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Дамчетата” 
имот №000118-13,459 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Дамчетата” 
имот №000125-8,350 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Беева воденица” 
имот №000146-11,902 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Каиш баир”  
имот №000157-11,981 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Беева воденица” 
имот №000160-0,923 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Беева воденица” 
имот №000166-2,587 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Каиш баир”  
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имот №000222-0,502 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Белия камък”  
имот №000227-2,604 дка, VII категория-пасище, мера, м.”Долапски баир”  
имот №000266-4,607 дка, III категория-наводнена ливада, м.”Домуз дере” 
имот №000268-18,701 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Домуз дере” 
имот №000271-6,319 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Тюркменски трап” 
имот №000274-4,115 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Крък харман” 
имот №000282-7,706 дка, III категория-наводнена ливада, м.”Апостолова воденица” 
имот №000289-2,711 дка, III категория-пасище, мера, м.”Апостолова воденица” 
имот №000292-5,416 дка, III категория-наводнена ливада, м.”Апостолова воденица” 
имот №000299-5,462 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Старото пладнище”  
имот №000306-10,5827 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Старото пладнище”  
имот №000307-7,324 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Старото пладнище”  
имот №000308-12,802 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Старото пладнище”  
имот №000312-9,750 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Апостолова воденица” 
имот №000315-4,895 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Таушан тепе” 
имот №000317-5,947 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Таушан тепе” 
имот №000318-12,393 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Таушан тепе” 
имот №000319-6,322 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Таушан тепе” 
имот №000321-2,396 дка, VII категория-пасище, мера, м.”Апостолова воденица” 
имот №000326-8,904 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Апостолова воденица”  
имот №000336-7,869 дка,  V категория-пасище, мера, м.”Дервишки път”  
имот №000350-12,524 дка,  III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 
имот №000404-3,714 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Ушите”  
имот №000420-3,733 дка, IV категория-пасище, мера, м.”Калдаръма”  
имот №000431-3,992 дка,  III категория-пасище, мера, м.”Старите лозя” 
имот №000436-1,384 дка,  III категория-пасище, мера, м.”Старите лозя” 
имот №000437-0,793 дка,  III категория-пасище, мера, м.”Старите лозя” 
имот №000466-1,691 дка, IV категория-пасище, мера, м.”Малката река”  
имот №000469-4,848, IV категория-пасище с храсти, м.”Калдаръма”  
имот №000476-1,600 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Ушите”  
имот №000478-11,042 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Ушите”  
имот №000486-6,877 дка, IV категория-пасище, мера, м.”Малката река”  
имот №000487-6,317 дка, IV категория-пасище, мера, м.”Малката река” 
имот №000554-4,632 дка, III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 
имот №000555-11,967 дка, III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 
имот №000556-30,715 дка, III категория-пасище, мера, м.”Градишка река” 
имот №000558-21,079 дка, III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 
имот №000561-1,558 дка, III категория-пасище, мера, м.”Градишка река” 
имот №000593-10,170 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 
имот №000596-21,227, IX категория-пасище с храсти, м.”Таушан тепе” 
имот №000605-3,249 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Таушан тепе” 
имот №000609-31,050 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Таушан тепе” 
имот №000614-1,339 дка, III категория-пасище, мера, м.”Градишка река” 
имот №000655-20,905 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Малката река”  
имот №000656-2,999 дка, III категория-пасище,мера, м.”Малката река”  
имот №000662-2,396 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Малката река”  
имот №000665-3,666 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Малката река”  
имот №000695-7,672, IV категория-пасище, мера, м.”Калдаръма”  
имот №000716-2,392, VII категория-пасище, мера, м.”Калдаръма” 
имот №000719-15,204 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Лисичи баир”  
имот №000722-5,216 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Лисичи баир”  
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имот №000727-2,028, VII категория-пасище с храсти, м.”Лисичи баир”  
имот №000761-4,269 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Миловска река”  
имот №000781-3,075 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Миловска река”  
имот №000834-33,472 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Лисичи баир”  
имот №000843-1,325 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Миловска река”  
имот №000869-5,126 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Черквището” 
имот №000890-15,177 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Черквището” 
имот №000893-0,553 дка, III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 
имот №000895-1,526 дка, III категория-пасище, мера, м.”Дервишки път” 
имот №000930-1,466 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Амелев дренак”  
имот №000944-1,290 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Амелев дренак”  
имот №000946-3,382 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Амелев дренак”  
имот №000948-3,753 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Амелев дренак”  
имот №000950-3,435 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Амелев дренак”  
имот №000987-1,814 дка, VII категория-пасище с храсти, м.”Болуджа” 
имот №001051-5,135 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Амелев дренак” 
имот №001054-2,449 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Амелев дренак” 
имот №001071-4,494 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Калдаръма”  
имот №001127-5,509 дка, III категория-пасище, мера, м.”Бити ниви” 
имот №001149-1,630 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Малката река”  
имот №014141-2,399 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Каиш баир” 
Землище с.Факия:  
имот №000382-3,167 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Текето”  
имот №000833-2,831 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №001001-3,709 дка, V категория-пасище,мера, м.”Пичка”  
имот №001003-2,018 дка, V категория-пасище,мера, м.”Пичка”  
имот №001021-1,517 дка, V категория-пасище,мера, м.”Пичка”  
имот №002008-1,680 дка, V категория-пасище,мера, м.”Спорна нива”  
имот №003014-4,197 дка, V категория-пасище,мера, м.”Султанска поляна”  
имот №004005-5,413 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Султанска поляна”  
имот №005001-7,265 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Росеница”  
имот №008010-9,458 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Карлашки дол”  
имот №011007-1,445 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Тиквица”  
имот №012003-2,584 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Олузина”  
имот №012006-3,669 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Олузина”  
имот №012007-1,852 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Олузина”  
имот №012012-4,581 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Олузина”  
имот №012014-2,560 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Олузина”  
имот №016002-4,593 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Тиквица”  
имот №016016-1,563 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Тиквица”  
имот №017019-2,220 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Сарпасан”  
имот №017023-2,318 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Сарпасан”  
имот №020009-2,874 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Сарпасан”  
имот №020012-4,029 дка, IX категория-пасище,мера ,м.”Сарпасан”  
имот №023005-4,788 дка, IX категория-пасище,мера ,м.”Скеленчова кория  
имот №026002-17,967 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Мангъра”  
имот №031008-2,656 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Дълга вада”  
имот №031016-6,124 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Дълга вада”  
имот №033001-2,748 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Карабелята”  
имот №033008-4,491 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Карабелята”  
имот №033025-1,593 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Карабелята”  
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имот №047001-15,187 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Дардов кладенец”  
имот №047003-2,913 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Дардов кладенец”  
имот №049325-2,111 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №049340-2,053 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Лозята”  
имот №049380-2,540 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Лозята” 
имот №049383-3,150 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Лозята” 
имот №049385-1,013 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Лозята” 
имот №049414-0,363 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №049444-3,331 дка, IX категория-пасище, мера, м.”Лозята” 
имот №049467-1,254 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Лозята”  
имот №049477-26,000 дка, X категория-пасище,мера, м.”Над стоапанския двор”  
имот №060003-2,878 дка, V категория-пасище,мера, м.”Карталица”  
имот №062002-3,810 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Карталица”  
имот №062007-6,469 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Карталица”  
имот №064008-7,215 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила”  
имот №065001-2,830 дка, VІІ категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила”  
имот №067015-1,806 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила”  
имот №067016-0,643 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила” 
 имот №067017-1,000 дка, VІ категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила”  
имот №068006-11,876 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Крива река”  
имот №069013-1,344 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Свинарска могила”  
имот №070001-1,000 дка, VII категория-храсти, м.”Пепелянче”  
имот №070009-2,207 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Пепелянче”  
имот №070012-5,102 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Пепелянче”  
имот №071033-1,356 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Пепелянче”  
имот №072020-2,589 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Пепелянче”  
имот №072029-5,892 дка, VI категория-пасище храстис, м.”Пепелянче”  
имот №073001-2,517 дка, V категория-пасище храсти, м.”Алвадживица”  
имот №074001-2,183 дка, V категория-пасище,мера, м.”Алвадживица”  
имот №074035-0,959 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Алвадживица”  
имот №075001-17,907 дка, IV категория-пасище с храсти, м.”Осенето”  
имот №075014-2,913 дка, VII категория-пасище,мера, м.”Осенето”  
имот №079001-6,099 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Главчев баир”  
имот №079003-2,744 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Главчев баир”  
имот №079006-4,969 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Главчев баир”  
имот №081001-6,408 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Куклов дол”  
имот №081032-5,137 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Куклов дол”  
имот №081036-6,843 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Куклов дол” 
имот №081037-10,309 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Куклов дол”  
имот №082001-1,020 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Тумбите”  
имот №082008-5,501 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Тумбите”  
имот №082040-3,110 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Тумбите”  
имот №082043-4,650 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Тумбите”  
имот №082051-1,680 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Тумбите”  
имот №083002-8,438 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Гамака”  
имот №084017-2,856 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Тумбите”  
имот №086001-1,713 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Гамака”  
имот №086002-4,182 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Гамака”  
имот №086003-1,429 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Гамака”  
имот №086011-0,956 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Гамака”  
имот №086018-6,967 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Гамака”  
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имот №086024-4,376 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Гамака”  
имот №087017-3,310 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Измръзналата падина”  
имот №088007-3,064 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Песокливица”  
имот №088008-3,998 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Песокливица”  
имот №088014-11,704 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Песокливица”  
имот №089003-0,958 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Кривечки орман”  
имот №089011-2,914 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кривечки орман”  
имот №090015-9,759 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Кривечки орман”  
имот №092003-10,522 дка, IX категория-пасище с храсти, м.” Кривечки орман”  
имот №092007-13,762 дка, IX категория-пасище с храсти, м.” Кривечки орман”  
имот №098018-0,523 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Ленището”  
имот №098019-0,435 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Ленището”  
имот №101028-7,858 дка, V категория-пасище,мера, м.”Орехите”  
имот №102001-1,648 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Орехите”  
имот №102002-8,194 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Орехите”  
имот №105001-2,741 дка, V категория-пасище,мера, м.”Падините”  
имот №105006-21,978 дка, V категория-пасище,мера, м.”Падините”  
имот №105008- 5,817 дка, V категория-пасище,мера, м.”Падините”  
имот №106003-3,391 дка, V категория-пасище,мера, м.”Лилеков баир”  
имот №106004-7,150 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Лилеков баир”  
имот №108001-2,291 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Дервенова курия”  
имот №108010-4,881 дка, V категория-пасище,мера, м.”Дервенова курия”  
имот №108012-4,414 дка, V категория-пасище,мера, м.”Дервенова курия” 
имот №109016-10,699 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Пчелен кладенец”  
имот №110011-23,879 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Пчелен кладенец”  
имот №111034-109,187 дка, V категория-пасище,мера, м.”Дервенова курия” 
имот №116008-2,755 дка, V категория-пасище,мера, м.”Царева поляна”  
имот №119014-16,561 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Суха лъка”  
имот №124030-6,908 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Рекьовица”  
имот №126009-1,096 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Ленището”  
имот №127002-6,229 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Рекьовица”  
имот №129007- 4,765 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Ачмите”  
имот №129014-2,147 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Ачмите”  
имот №130001-4,196 дка, III категория-пасище,мера, м.”Леските”  
имот №134005-2,516 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Дикова кория”  
имот №137026-12,916 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Олуджак”  
имот №137029-6,216 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Олуджак”  
имот №139010-3,295 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Голямата река”  
имот №142004-3,667 дка, III категория-пасище с храсти, м.”Папарица”  
имот №142012-8,792 дка, III категория-пасище,мера, м.”Папарица”  
имот №146016-2,399 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Смърдлака”  
имот №148003-1,920 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Смърдлака”  
имот №149001-1,168 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Стража”  
имот №149012-2,185 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Стража”  
имот №153013-6,320 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Канарата”  
имот №156009-2,107 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Могилски дол” , 
имот №159008-1,516 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Могилски дол” 
имот №162018-4,191 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Върли дол”  
имот №165004-2,201 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Воденицата”  
имот №168002-3,582 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен”  
имот №170025-1,389 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кисибире”  
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имот №175003-2,036 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Домуз бунар”  
имот №177014-5,739 дка, IX категория-пасище с храсти, м.”Караганица”  
имот №177017-5,920 дка, IX категория-пасище,мера, м.”Караганица”  
имот №179010-1,395 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  
имот №179011-1,501 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  
имот №180001-2,053 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Радин дол”  
имот №181006-2,097 дка, V категория-пасище с храсти, м.”Радин дол”  
имот №181013-1,826 дка, V категория-пасище,мера, м.Радин дол  
имот №181014-3,726 дка, V категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  
имот №181020-3,868 дка, V категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  
имот №181022-3,563 дка, V категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  
имот №183012-2,809 дка, V категория-пасище,мера, м.”Милковица”  
имот №185010-4,650 дка, V категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  
имот №185011-2,218 дка, V категория-пасище,мера, м.”Радин дол”  
имот №186004-1,916 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен”  
имот №186008-1,120 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен”  
имот №186010-6,422 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен”  
имот №187002-4,074 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Върли дол”  
имот №187012-6,763 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Кръстев герен”  
имот №198008-5,271 дка, VI категория-пасище,мера, м.”Карталов дол”  
имот №199001-17,001 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Карталов дол”  
имот №199003-4,074 дка, VI категория-пасище с храсти, м.”Карталов дол”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



72. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

Приложение №2 
 

ПРАВИЛА  
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СРЕДЕЦ 
 
 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Средец са 
изготвени съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  и 
съдържат:  

1. перспективен експлоатационен план за паша; 
2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и 

тяхното разграничаване; 
3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене; 
4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите; 
5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване 

от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни 
ограждения; 

6. ветеринарна профилактика; 
7.частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с 

подходящи тревни смески; 
8. построяване на навеси; 
9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 
10. охрана; 
11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености 

на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на 
животновъдството на територията на общината. 

І. Перспективен експлоатационен план за паша 
Перспективният експлоатационен план е разработен във връзка със Схемите за директни 

плащания за кампания 2022 г. и в частност със Схемите за подпомагане на земеделските стопани, 
базирани на площ.  

Този план има за цел: 
1.Дългосрочното опазване на пасищата в Община Средец, опазване на биологичното 

разнообразие, намаляване негативните промени от изоставяне на пасищата и използване на земите 
за други цели.  
 2.Да се подобри стопанисването, контролът и ползването на пасища, мери и ливади- 
общинска собственост от земеделските стопани; 
 3.Да се повишат знанията и опита на земеделските стопани при прилагане на добри 
земеделски практики и тяхното положително въздействиевърху околната среда; 
 4.Да се осигури опазването, поддържането и възстановяването на постоянните пасища като 
ресур, който оказва положително влияние върху околната среда, поради изключителната им роля 
за опазване на биоразнообразието и съхранението на почвата. 
 5.В дългосрочен план да се повиши  капацитета за разработване и управление на 
агроекологични проекти.  

ІІ. Частите от мерите и пасищата предназначени за общо и индивидуално ползване  
Съгласно списък на имоти, включени в годишен план за паша за стопанската 2022/2023 г.- 

Приложение №1 към докладната записка. 
ІІІ. Частите от мерите и пасищата предназначени предимно за косене 
Частите от мерите и пасищата, предназначени за косене, са регламентирани в чл. 41, ал. 2 и 

ал. 3 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 
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„Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007 – 2013 година, издадена от Министъра на 
земеделието и храните, а именно: 

„Чл. 41 (2) Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват 
изискванията по ал. 1 и извършват: 

1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) първата коситба в равнинните райони 
от 15 юни до 15 юли, а в планинските райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за 
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (ДВ, бр. 20 от 2008 г.) - в периода 30 
юни до 15 август; 

2. косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от центъра към периферията, а 
когато това не е възможно - от единия край към другия, като използват ниска скорост. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 09.03.2010 г.) В случаите по ал. 2, подпомаганите 
лица могат да извършват свободна паша на животни след последната коситба, с изключение на 
горските ливади, като спазват гъстота на животните до 1,5 ЖЕ/ха. 

ІV. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите 
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват 

съществуващите полски пътища. 
V. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата. 
 Да се спазват одобрените със заповед № РД09-122/23.02.2015 г. на Министъра на 

земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на 
земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“, а 
именно: 

Национален стандарт 1.  
Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в 

буферните ивици: 
- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни 

обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море),  
-  с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на 

оборския тор; 
-  с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; 
-  с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон. 
Национален стандарт 2. 
При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава 

съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.). 
Национален стандарт 3. 
Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в 

подземните води (Приложение към НС 3.). 
Национален стандарт 4. 
В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи 

над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури 
със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн. 
 Национален стандарт 5.  

За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага: 
- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона 

или по хоризонталите; 
- за трайни насаждения - укрепване на междуредията, чрез затревяване частично/пълно, 

или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва 
перпендикулярно на склона или по хоризонталите. 

Национален стандарт 6. 
Забранява се изгарянето на стърнищата. 
Национален стандарт 7.  
Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: 
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- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; 
- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския 

парцел; 
- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова 

папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа 
(Amorpha fruticosa); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния период и 
периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли). 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на земята 
са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на 
земеделски земи, които са бенефициенти по: 

- директните плащания;  
- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански 
продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 
№ 1234/2007; 

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): 
Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова 
директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични ограничения. 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята не 
отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за 
опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 
други нормативни актове. 

При противоречие между изискванията за добро земеделско и екологично състояние и 
забраните, разписани в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000, 
земеделския стопанин е длъжен да спазва изискванията за зоната от Натура 2000. 

VI. Ветеринарна профилактика 
Собствениците на пасищни селскостопански животни при осъществяване на дейността си са 

длъжни да спазват изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите 
нормативни актове.  
 1.осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, като 
сключват договори по чл. 137а, съответно по чл. 137б от ЗВД; 

2.спазват изискванията за хуманно отношение към животните; 
3.спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и 

транспортиране на животните; 
4.в тридневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния 

обект, за новородени и закупени животни от видове, които подлежат на идентификация; 
5. незабавно писмено уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ 

животновъдния обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на странични 
животински продукти, обслужващ съответната територия; 

6. в срок до 24 часа преди транспортиране, промяна на собствеността или клане на животни 
от видове, които подлежат на идентификация, предназначени за лична консумация, писмено 
уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект; 

7. в тридневен срок от раждането на животни от видове, които подлежат на идентификация, 
писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект: 

а) да извърши официална идентификация на новородените животни и да въведе данните от 
идентификацията в Интегрираната информационна система на БАБХ,  

б) за извършената официална идентификация на новородените животни като му предоставя 
данните от идентификацията за въвеждането им в Интегрираната информационна система на 
БАБХ; 
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8.водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват новородените, 
закланите, умрелите, продадените и придобитите животни; регистърът се съхранява за срок най-
малко три години от последното вписване; 

9. подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни животни и ги 
представят при поискване на контролните органи; 

10. отговарят за официалната идентификация и за изпълнението на мерките по програмите 
за надзор и ликвидиране на болести по животните и на държавната профилактична програма на 
животните си; 

11. нямат право да извършват придвижване и търговия с животни, които не са 
идентифицирани и за които не са изпълнени мерките по програмите за надзор и ликвидиране на 
болести по животните и държавната профилактична програма, както и със суровини и храни, 
добити от такива животни; 

12. предават с протокол на ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект: 
а) средствата за официалната идентификация и паспорта на закланите за лична консумация 

едри преживни и еднокопитни животни; 
б) паспортите на умрелите едри преживни и еднокопитни животни; 
в) средствата за официалната идентификация на закланите за лична консумация свине, овце 

и кози; 
13.съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар, обслужващ животновъдния 

обект, записва проведените лечебно-профилактични мероприятия, както и дата на доставяне на 
ВМП, наименование на ВМП; приложено количество; партиден номер и карентен срок на ВМП; 
име и адрес на доставчика, идентификационен номер на третираното животно; дневникът се 
съхранява 5 години от последното вписване, включително в случаите, когато дейността на обекта е 
прекратена преди изтичането на този срок; 

14. съхраняват за срок най-малко три години от датата на издаването им документите за 
придвижване на животните; 

15. предават в обект за обезвреждане на странични животински продукти умрелите животни 
и специфичнорисковите материали от заклани за лична консумация едри преживни животни и 
дребни преживни животни;  

16. спазват карентния срок, определен за ВМП и/или медикаментозни фуражи, при пускане 
на пазара на суровини и храни, добити от третирани продуктивни животни; 

17. спазват предписаните дози и продължителност на третиране на животни с 
медикаментозен фураж в рецепта от ветеринарен лекар; 

18. осигуряват постоянен достъп до животновъдния обект на контролните органи от БАБХ и 
други компетентни органи; 

19. не допускат в обекта животни, които не са идентифицирани по чл. 51, на които не са 
извършени мероприятията по държавната профилактична програма или които са с различен 
здравен статус; 

20. изпълняват предписанията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на мерките за 
профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните; 

21. извършват ежегодно в периода от 1 до 20 октомври инвентаризация на животните в 
обекта и подават до официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, декларация 
по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ; 

22. водят и съхраняват списък на персонала, обслужващ обекта, регистриран по реда на чл. 
137; 

23. спазват изискванията на приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите. 

Собствениците доказват собствеността върху едри преживни животни, еднокопитни 
животни, дребни преживни животни и свине: 

1. за новородени: 
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а) едри преживни и еднокопитни животни - с паспорт, издаден по ред, определен с наредба 
на министъра на земеделието и храните, от ветеринарния лекар, сключил договор по чл. 137а или 
137б; 

б) дребни преживни животни и свине - с декларация от собственика на майката на 
животните; 

2. за придобити по друг начин животни - с договор за прехвърляне правото на собственост 
или с друг документ, удостоверяващ придобиването на собствеността върху животните. 

(4) Собствениците на животни предоставят на официалния ветеринарен лекар, контролиращ 
обекта, копие от документа чл.132, по ал. 3, т. 1, буква "б" и т. 2 от ЗВД  в тридневен срок от 
издаването му. 

На основание чл.133, т. 7 от ЗВД, се забранява използването на общинските пасища и мери, 
както и на местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са 
извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и 
ликвидиране на болестите по животните.  

В съответствие с чл.132, т.2от ЗВД, в зависимост от епизоотичната обстановка, се допуска 
райониране на  пасищата и водопоите, а при необходимост може да се  забрани използването им. 

Постоянно действащата към Община Средец Епизоотична комисия предприема действия и 
контролира изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване или ликвидиране на 
заболяването до стабилизирането на обстановката.  В зависимост от епизоотичната обстановка се 
провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, почистване и 
райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването 
им при необходимост. В обявените огнища на заразни болести се провеждат задължителни /текущи 
и заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и дератизации /ДДД/ предвидени в съответната 
наредба. 

Съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗВД средствата за покриване на разходите, свързани с 
епизоотични рискове, ежегодно се осигуряват целево от републиканския бюджет. При възникване 
на заболяване от списъка по чл. 118, ал. 1 от ЗВД, ДДД мероприятията и консумативите се 
заплащат от бюджета съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗВД. Профилактичните ДДД мероприятия се 
договарят и заплащат от собствениците на обектите, съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗВД. 

VII. Построяване на навеси 
Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията на Наредба 

№ 19/ 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им. 
VІІІ. Охрана 
Ползвателите на мери и пасища от Общинския поземлен фонд организират охраната на 

ползваните от тях имоти, включени в договора за наем. 
ІX. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености 

на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на 
животновъдството на територията на общината; 

В определените  екологично чувствителни постоянно затревени площи (ПЗП) в зоните по 
Натура 2000, е въведена забрана за разораване на тези площи от земеделските стопани.  На 
площите от стопанството, попадащи в защитена зона от Националната екологична мрежа "Натура 
2000", да се спазват забраните и ограниченията за земеделска дейност, включени в заповедта за 
обявяване и плана за управлението й. Когато защитената зона за опазване на природните 
местообитания съвпада със защитена територия съгласно Закона за защитените територии и в 
заповедта за обявяването й няма разписани конкретни забрани и ограничения, земеделският 
стопанин спазва режима за опазване и ползване на защитената територия; 

Слой „Постоянно затревени площи“ е нормативно определен в Закона за подпомагане на 
земеделските производители и въвежда забрана за преобразуването и разораването от 
земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени в слоя. 
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Изискванията за кръстосано съответствие и условията за поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние трябва да отчитат на първо място изискванията за опазване на 
биоразнообразието и околната среда и едва след това изискването за добро земеделско състояние. 

Всеки ползвател на общински пасища, мери и ливади е длъжен да: 
 - Спазва забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на съответната 
защитена зона по Натура 2000; 
 - Спазва режимите, разписани в плана за управление на защитената зона по Натура 2000 
след утвърждаването му по реда на Наредбата по чл.28, ал.2 от ЗБР; 
 - Спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 

При противоречие между изискванията за добро земеделско и екологично състояние и 
забраните, разписани в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000, 
земеделския стопанин е длъжен да спазва изискванията за зоната от Натура 2000. 
 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   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 
 
 

По ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Обявяване на имот частна общинска собственост за  
публична общинска собственост, находящ се в гр. Средец – докладва Веселина 
Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и общинска собственост” при 
общинска администрация. 

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



78. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

 Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната 
записка, гласуваха: “за” - 16 гласа; “против” –   няма; “въздържали се” – няма; 
Общинският съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 458 
23 февруари 2022 година 

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

местната администрация, чл.3, ал.2, т.3 и чл.6, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет – Средец обявява за публична общинска собственост 

урегулиран поземлен имот IІІ квартал 26 по плана на гр. Средец с обща площ от 
379кв.м., ведно с изградената в имота масивна сграда със застроена площ от 
160кв.м. при граници на имота: УПИ IV - за озеленяване, улица, УПИ І, УПИ V и 
улица. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   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   за 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

По ТОЧКА ШЕСТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот с 
идентификатор 65560.175.7 по КККР на с. Светлина – 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 подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” –   няма; “въздържали се” – няма; Общинският 
съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 459 
23 февруари 2022 година 

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

местната администрация, чл.69, ал.3, т.2 от ЗГ, чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за 
пчеларството, чл.7, ал.2, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската 
собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъде учредено право на 
ползване върху 2000 кв.м. от имот с идентификатор 65560.175.7 по КККР на 
с.Светлина, целия с площ 41921 кв.м., нтп - друг вид дървопроизводителна гора, в 
м.”Перушова гора”, за отглеждане на пчелни семейства. 

2. Предоставя право на ползване върху 2000 кв.м. от имот с идентификатор 
65560.175.7 по КККР на с. Светлина целия с площ 41921 кв.м., с начин на трайно 
ползване - друг вид дървопроизводителна гора, в отдел/подотдел 13/з, в м.”Перушова 
гора”, с номер по предходен план №175007, за настаняване и отглеждане на пчелни 
семейства”, без търг или конкурс на И. С. К. с адрес гр. Средец, ул.”Тракия” №39, с 
регистриран животновъден обект с ветеринарен рег.№8300-0137. 

3. Определя 10 /десет/ годишен срок за ползване на имота по т.1 при годишен 
размер на цената на учреденото право на ползване в размер на 81,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да  сключи договора за учредяване 
правото на ползване. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 



80. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   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   за 
 
 

По ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлени 
имоти, находящи се в землището на с. Загорци – 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 подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” –   няма; “въздържали се” – 1 глас; Общинският 
съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 460 
23 февруари 2022 година 

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

местната администрация, чл.78а от ППЗСПЗЗ, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на следните имоти: 
-имот с идентификатор 30168.191.39 по КККР на с. Загорци, трайно 

предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 2269 кв.м., в местност ”До село”, 
номер по предходен план №191039, от нтп- „за селскостопански, горски, 
ведомствен път” на нтп - „друг вид земеделска земя”; 

-имот с идентификатор 30168.191.36 по КККР на с.Загорци, трайно 
предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - за 
селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 433 кв.м., в местност ”До село”, 
с номер по предходен план №191036, от нтп- „за селскостопански, горски, 
ведомствен път” на нтп - „друг вид земеделска земя”. 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 
действия по промяната на начина на трайно ползване на гореописаните имоти. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   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   за 
 
 

По ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в 
с. Дюлево – докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 

След дебат и разяснение от страна на администрацията, относно начина на 
определяне цената на имотите се встъпи в процедура на гласуване. Председателят 
подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, гласуваха: “за” - 15 
гласа; “против” –   1 глас; “въздържали се” – няма; Общинският съвет прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 461 
23 февруари 2022 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, 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 7 600,00 

лв. без вкл. ДДС. 
2. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 

наддаване на Урегулиран поземлен имот XІ в квартал 71 с площ от 1400 кв.м. по 
плана на с. Дюлево, при граници на имота: от всички страни улица, при начална 
тръжна цена в размер на 7 600,00  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 – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   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   за 
 
 

По ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост 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. 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

          Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” - 15 гласа; “против” –   1 глас; “въздържали се” – няма; Общинският 
съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 462 
23 февруари 2022 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 4 970,00 

лв. без вкл. ДДС. 
2. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 

наддаване на Урегулиран поземлен имот ІІІ в квартал 73 с площ от 770 кв.м. по 
плана на с. Дюлево, при граници на имота: от две страни улица и УПИ ІІ, при 
начална тръжна цена в размер на 4 970,00  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 – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

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

По ТОЧКА ДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на 
община Средец относно: Обявяване на имот 17974.42.918, находящ се в 
землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост – 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 подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” –   няма; “въздържали се” – няма; Общинският 
съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 463 
23 февруари 2022 година 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Общински съвет на община Средец обявява за частна общинска собственост 
имот с идентификатор 17974.42.918 по КККР на гр. Средец с площ 2000 кв.м. с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, трета категория, в 
м.”Дервишки път”, с граници и съседи: 17974.42.917, 17974.42.919. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
  6.   Димитър Киряков Янков   за 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев   за 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

  10. Йона Николова Чобанова   за 
11.  Красимира Янкова Георгиева  за 

  12.  Лало Антонов Гюров   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   за 
 
 

По ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 20273.80.999, находящ се в 
землището на с. Дебелт, от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост – докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 
администрация. 

Общинският съветник Димитър Янков изрази становище по докладната, след 
което се встъпи в процедура на гласуване. Председателят подложи на гласуване 
проекта за решение в докладната записка, гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” –   
няма; “въздържали се” – 4 гласа; Общинският съвет прие  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 464 
23 февруари 2022 година 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет на община Средец обявява за частна общинска собственост 

имот с идентификатор 20273.80.999 с площ 3000 кв.м. в м.”Липата”, с начин на 
трайно ползване - друг вид земеделска земя, седма категория, с граници и съседи: 
20273.44.40, 20273.80.1000. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 



86. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   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   за 
 
 

По ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 24712.57.339, находящ се в 
землището на с. Дюлево, от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост – 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 подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” –   няма; “въздържали се” – 3 гласа; Общинският 
съвет прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 465 
23 февруари 2022 година 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет на община Средец обявява за частна общинска собственост 

имот с идентификатор 24712.57.339 по КККР на с. Дюлево с площ 3000 кв.м. с 
начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, десета категория, в м.”До 
село”, с граници и съседи: 24712.57.29, 24712.57.146, 24712.57.52, 24712.57.340. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 



87. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   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   за 
 
 

По ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от Динко Цъцаров – 
Председател на Общински съвет – Средец, относно: Удължаване договора за 
управление на д-р Мария Желязкова за Управител на „Медицински център І” 
ЕООД за срок от три години – докладва вносителя.   

Общинският съветник Антоанета Колеолова направи предложение за 
изменение в проекта за решение на докладната записка в точка 2. 

Други предложения не постъпиха. Председателят подложи на гласуване 
постъпилото предложение: 
2. „Определя месечно възнаграждение на Управителя на „Медицински център 

І” ЕООД в размер на минималния осигурителен стаж за заеманата длъжност  плюс 
50% от заработката като специалист в кабинета, в който работи” да стане: „Определя 
месечно възнаграждение на Управителя на „Медицински център І” ЕООД в размер 
на две минимални работни заплати за страната плюс 50% от заработката като 
специалист в кабинета, в който работи.” 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка 

с направеното изменение, гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” –   няма; “въздържали 
се” – няма; Общинският съвет прие 

 
 



88. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 466 
23 февруари 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5, чл.147, ал.2 от 
Търговския закон, чл.62, ал.7 и ал. 8 от Закона за лечебните заведения, чл.14, ал.1, 
от Наредба за условията и реда, при които Община Средец упражнява правата си 
на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества на 
ОбС Средец, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие за удължаване договора за управление на д-р Мария 
Желязкова Иванова, ЕГН 640919XXXX за Управител на „Медицински център І” 
ЕООД, Средец за срок от три години, считано от 03.02.2022 г. 

2. Определя месечно възнаграждение на Управителя на „Медицински център 
І” ЕООД в размер на две минимални работни заплати за страната плюс 50% от 
заработката като специалист в кабинета, в който работи. 

3. Упълномощава Кмета на Община Средец да сключи допълнително 
споразумение към договора за управление на д-р Мария Желязкова. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 



89. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Питания. 
 През изтеклия месец няма входирани питания в деловодството на Общинския 
съвет. На заседанието присъства гражданинът Стоян  Стоянов, който поиска думата 
за изказване. След гласуване и даване на съгласие от страна на общинските 
съветници, г-н Стоянов беше поканен на трибуната. Неговото изказване, както и 
дебатите, изказванията и направените предложения по докладните записки, могат да 
се видят и чуят от качения на сайта на общината в секция „Общински съвет” пълен 
видеозапис на заседанието. 
 
 

След изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 
закри Тридесетото заседание на Общински съвет на община Средец. 
 
 
 
28.02.2022г.  
 гр. Средец  
 
 
 
Изготвил протокола:  

       /Даниела Петрова/  
 
 
 

 
Председател:  

/Динко Цъцаров/ 
 
 
 

Секретар:  
     /Антоанета Колеолова/ 


