
П Р О Т О К О Л  

 

За разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд 

по землища на населените места в Община Несебър определени за индивидуално 

ползване за стопанската 2019/2020г. с Решение №987 от Протокол 

№35/18.02.2019г. на Общински съвет – Несебър 

 

 
Днес, 30.04.2019г. в община Несебър се събра комисия назначена със 

Заповед № 52/01.02.2016г. на Кмета на община Несебър,  в състав  

 Председател: Нелина Колева  –Нач.отдел „Общинска собственост“ 

Редовни членове:1. Веселин Радев – Нач.отдел „Правно обслужване“ 

        2. Даниела Тодорова - Гл.експерт  “Общ.собственост” 

                   3. Антоанета Стоева  – Ст.експерт  “Общ.собственост” 

         4. Марийка Колева – Гл.експерт“ФСО“, 

която при спазване на реда и сроковете посочени в чл.100 от ППЗСПЗЗ, да 

извърши разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен 

фонд по землища на населените места определени за индивидуално ползване за 

стопанската 2019/2020г. с Решение №987 от Протокол №35/18.02.2019г. на 

Общински съвет – Несебър за предоставянето им под наем на правоимащите 

лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище и 

са заявили желанието си за това. 

Членовете на комисията присъстват на заседанието и същата може да 

започне работата си. 

Председателят на комисията – г-жа Колева, уведоми членовете на 

комисията, че  в срока по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ – 10.03.2019г. са постъпили 7 

броя заявления, както следва: 

 

-с.Тънково 

 

1. Заявление с вх.№Н5-ОС-144/28.02.2019г. от Петър Милев Славов, 

ЕГН……….., с постоянен адрес………….., собственик на животновъден обект 

№ 8237-0112 в с.Тънково,  с 100.20 животински единици, които са за 

производство на месо; 

 
-с.Емона 

 
2. Заявление с вх.№Н5-ОС-156/05.03.2019г. от Христо Тодоров Димитров, 

ЕГН…………., с постоянен адрес………………, собственик на животновъден 

обект №2745410008 /стар 8252-0021/ в с.Емона, с 46.20 животински единици, от 

които 37.20ЖЕ са за производство на месо; 

 

3. Заявление с вх.№Н5-ОС-157/05.03.2019г. от Петко Христов Димитров, 

ЕГН ……………..с постоянен адрес………………….., собственик на 



животновъден обект №2745470009 /стар 8252-0022/ в с.Емона, с  51.80 

животински единици, от които 42.20ЖЕ са за производство на месо; 

 
-с.Кошарица 

 

4. Заявление с вх.№Н5-ОС-158/05.03.2019г. от Цветомир Йорданов 

Оризаров, ЕГН…………., с постоянен адрес: ………….., собственик на 

животновъден обект №3916440048 /стар 8253-0058/ в с.Кошарица, с 

37.50животински единици, които са от автохонна порода; 

 

5. Заявление с вх.№Н5-ОС-160/05.03.2019г. от Марин Недев Домусчиев, 

ЕГН…………….., с постоянен адрес……………….., собственик на 

животновъден обект №3916410042 /стар 8253-0052/, с 52,80 животински единици, 

от които 11.70ЖЕ са от автохонна порода; 

 

-гр.Свети Влас 

 

6. Заявление с вх.№Н5-ОС-169/08.03.2019г. от Димитър Иванов Пешев, 

ЕГН……………., с постоянен адрес………………….,  собственик на 

животновъден обект №8256-0038 в гр.Свети Влас, с 74.20 животински единици, 

които са за производство на месо;  

 

-гр.Обзор 

 

7. Заявление с вх.№Н5-ОС-171/08.03.2019г. от Васил Станиславов 

Харизанов, ЕГН…………………., с постоянен адрес ………………..собственик 

на животновъден обект №5304590014 /стар 8250-0020/ в гр.Обзор, с 14.25 

животински единици; 

 

Установи се, че всички лица подали заявления са животновъди с 

животновъдни обекти на територията на община Несебър, регистрирани в 

системата на БАБХ и като такива са правоимащи по смисъла на закона. 

Председателят, уведоми членовете на комисията, че с Решение №987 от 

Протокол №35/18.02.2019г. на Общински съвет – Несебър са определени 

пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, които следва да се предоставят за 

индивидуално ползване като се разпределят съгласно изискванията на чл.37и, 

ал.4 от ЗСПЗЗ между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни 

обекти в съответното землище : ,, Пасищата, мерите и ливадите се разпределят 

между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в 

съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 

селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на 

правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 

животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 

животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите 

лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и 

животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 



животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 

животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите 

лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за 

подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към 

биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", 

включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 

0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.“ 

 

 Предвид гореизложените изисквания, на земеделските стопани с 

регистрирани животновъдни обекти подали заявления в срока по чл.37и ал.5 от 

ЗСПЗЗ - 10.03.2019г. се полагат пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд за индивидуално пашуване, както следва: 

 

 1. На Петър Милев Славов, ЕГН………………., с постоянен 

адрес………………….., собственик на животновъден обект № 8237-0112 в 

с.Тънково, с 100,20 животински единици, които са за производство на месо, се 

полагат 2004,000дка от І до VІІ категория или 4008,000дка от VІІІ до Х категория. 

Общата площ на ползваните имоти е 201,268дка, приравнени към І до VІІ 

категория  площта на имотите е 100,634дка. Според притежаваните животни и 

ползваните пасища, допълнително се полагат 1903,366дка от І до VІІ 

категория или 3806,732 дка от VІІІ до Х категория.   

2. На Христо Тодоров Димитров, ЕГН………………, с постоянен 

адрес………………, собственик на животновъден обект №2745410008 /стар 

8252-0021/ в с.Емона, с 46.20 животински единици, от които 37.20ЖЕ са за 

производство на месо, се полагат 879,000дка от І до VІІ категория или 1758,00дка 

от VІІІ до Х категория. Общата площ на ползваните имоти е 618,022дка, като 

всички от тях са от І до VІІ категория. Според притежаваните животни и 

ползваните пасища, допълнително се полагат 260,978дка от І до VІІ 

категория или 521,956 дка от VІІІ до Х категория.   

3. На Петко Христов Димитров, ЕГН………………, собственик на 

животновъден обект №2745470009 /стар 8252-0022/ в с.Емона с  51.80 

животински единици, от които 42.20ЖЕ са за производство на месо се полагат  

988,000дка от І до VІІ категория или 1976,00дка от VІІІ до Х категория. Общата 

площ на ползваните имоти е 699,751дка като всички от тях са от І до VІІ 

категория. Според притежаваните животни и ползваните пасища, 

допълнително се полагат 288,249дка от І до VІІ категория или 576,498дка от 

VІІІ до Х категория.   

4. На Цветомир Йорданов Оризаров, ЕГН……………., с постоянен 

адрес:…………………….., собственик на животновъден обект №3916440048 

/стар 8253-0058/ в с.Кошарица, с  37,50животински единици, които са от 

автохонна порода, се полагат 750,000дка от І до VІІ категория или 1500,00дка 

от VІІІ до Х категория. Съгласно справката с детайли за наети площи (пасища, 

мери и ливади) от регистъра на правните основания за ползване на площи, 

изготвен от Министерство на земеделието и храните, се установи че не ползва 

имоти на територията на Община Несебър. 

5. На Марин Недев Домусчиев, ЕГН………………, с постоянен 



адрес………………, собственик на животновъден обект №3916410042 /стар 

8253-0052/в с.Кошарица, с 52,80 животински единици, от които 11,70ЖЕ са от 

автохонна порода се полагат 850,500дка от І до VІІ категория или 1701,000дка от 

VІІІ до Х категория. Общата площ на ползваните имоти е 357,943дка, приравнени 

към І до VІІ категория  площта на имотите е 190,258дка. Според притежаваните 

животни и ползваните пасища, допълнително се полагат 660,242дка от І до 

VІІ категория или 1320,484 дка от VІІІ до Х категория.   

6. На Димитър Иванов Пешев, ЕГН………………., с постоянен 

адрес…………………..,  собственик на животновъден обект №8256-0038 в 

гр.Свети Влас, с 74.20 животински единици, които са за производство на месо, се 

полагат 1484,000 дка от І до VІІ категория или 2968,000дка от VІІІ до Х 

категория.  Общата площ на ползваните имоти е 979,333 дка, приравнени към І до 

VІІ категория имотите са на площ 765,305дка. Според притежаваните животни 

и ползваните пасища, допълнително се полагат 718,695дка от І до VІІ 

категория или 1437,390 дка от VІІІ до Х категория. 

7. На   Васил Станиславов Харизанов, ЕГН…………………, с постоянен 

адрес …………………собственик на  животновъден обект №5304590014 /стар 

8250-0020/ в гр.Обзор, с 14,25животински единици се полагат 213,750дка от І 

до VІІ категория или 427,500дка от VІІІ до Х категория. Съгласно справката с 

детайли за наети площи (пасища, мери и ливади) от регистъра на правните 

основания за ползване на площи, изготвен от Министерство на земеделието и 

храните, се установи че не ползва имоти. 

 

        Пристъпи се към разглеждане на заявленията с приложените документи и 

имотите, които следва да бъдат разпределени съгласно изискванията на чл.37и 

от ЗСПЗЗ. 

      При работата си, с оглед най-целесъобразно разпределяне на имотите, 

комисията взе предвид местоположението на  животновъдните обекти, както и 

разположението на водоизточниците и прокарите за достъп до тях. При 

вземането си на решение, комисията се ръководи и от изискването на закона - 

ако имотите в землището, в което е регистриран обекта не са достатъчни да се 

предоставят имоти първо от съседно землище. 

      След приключване на разискванията и обсъжданията относно приложените 

към заявленията документи  и разглеждане на общинските имоти с начин на 

трайно ползване – Пасища, мери и ливади, определени за индивидуално 

ползване за стопанската 2019/2020г. с Решение №987 от Протокол 

№35/18.02.2019г. на Общински съвет – Несебър, членовете на комисията с 5 

/пет/ гласа „За“ взеха следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд, определени за 

индивидуално ползване за стопанската 2019/2020г. с Решение №987 от Протокол 

№35/18.02.2019г. на Общински съвет – Несебър за предоставянето им под наем 



на правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти и са 

заявили желанието си за това, се разпределят както следва: 

 

І. На Петър Милев Славов, ЕГН…………………, с постоянен 

адрес…………………, собственик на животновъден обект № 8237-0112 в 

с.Тънково, с  100,20животински единици, които са за производство на месо се 

предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот –  общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 73571.32.100 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Герена”, целия на площ от  40 097 /четиридесет хиляди и деветдесет и седем/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Деградирала ливада, ІХ /девета/ категория, актуван 

с АпОС №5490/13.11.2013г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.28.12 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Габрака”, целия на площ от 81 129 /осемдесет и една  хиляди сто 

двадесет и девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №4938/28.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ Дял ІІ на 

площ 46 989кв.м. /четиридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и девет 

кв.м./ идеални части от  поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.30.9 

по КК и КР на  с.Тънково, м.“Бабини драки“, с начин на трайно ползване - 

Пасище, целия на площ 98 637кв.м. /деветдесет и осем хиляди шестотин 

тридесет и седем кв.м./, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС 

№3969/09.04.2010г., реално обособени съгласно приложената схема 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.28.3 по кадастралната карта на с.Тънково,  

м.“Бабини драки ”, целия на площ от 1 951 / хиляда деветстотин петдесет и един/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС 

№3048/13.07.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.29 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  м.“Бабини драки ”, целия на площ от 1 407 / хиляда четиристотин и 

седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с 

АпОС №3057/14.07.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.35.509 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  м.“Саръямач”, целия на площ от 1 918/ хиляда деветстотин и 

осемнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №3061/14.07.2009г.  

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.31.56 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Бабини драки”, целия на площ от 2 910 /две хиляди деветстотин и 

десет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с 

АпОС №3950/01.04.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.48.88 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Дядо Ивановата чешма”, целия на площ от 1 950/ хиляда деветстотин 

и петдесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван 

с АпОС №4203/26.11.2010г.  

 

Земеделски имот – общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 73571.32.77 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Герена”, целия на площ от 800/осемстотин/ кв.м. с начин на трайно ползване 

Деградирала ливада, ІХ /девета/ категория, актуван с АОС №2573/08.02.2007г.  

 

Земеделски имот –общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 73571.32.96 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Герена”, целия на площ от 5 626/пет хиляди шестотин двадесет и шест/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Деградирала ливада, ІХ /девета/ категория, стар 

идентификатор 73571.32.27, актуван с АпОС №4268/21.01.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.49.55 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Камарата”, целия на площ от 14 137 /четиринадесет хиляди сто 

тридесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, Х /десета/ категория, 

актуван с АпОС №3960/06.04.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.28.17 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  м.“Габрака”, целия на площ от 3 861 / три хиляди осемстотин шестдесет 

и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с 

АпОС №3131/25.09.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.41.109 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  м.“Саръямач”, целия на площ от 3 819 / три хиляди осемстотин и 

деветнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №4519/11.04.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.27.29 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  целия на площ от 1053 / хиляда петдесет и три/ кв.м. с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС №3052/13.07.2009г.  

 



Земеделски имот – публична общинска собственост,   представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.87.37 по кадастралната карта на 

с.Тънково,  м.“Дядо Ивановата чешма”, целия на площ от 2 725 / две хиляди 

седемстотин двадесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3070/15.07.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.47.9 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Кайряка”, целия на площ от  6 784/шест хиляди седемстотин осемдесет и четири/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV/четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№4244/06.12.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.28.4 по кадастралната карта на с.Тънково, 

м.”Бабини драки”, целия на площ от 4 316 /четири хиляди триста и шестнадесет/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ /девета/ категория, актуван с АпОС 

№3047/13.07.2009г.  

 

Земеделски имот –  общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 61056.9.102 по кадастралната карта на с.Равда, 

м.”Чокур чалък”, целия на площ от  1048 / хиляда четиридесет и осем/ кв.м. с начин 

на трайно ползване Изоставена ливада, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№6508/24.11.2017г.  

 

Земеделски имот –  общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 61056.9.104 по кадастралната карта на с.Равда, 

м.”Чокур чалък”, целия на площ от  814 /осемстотин и четиринадесет/ кв.м. с начин 

на трайно ползване Изоставена ливада, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№6507/24.11.2017г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.34.100 по кадастралната карта на с.Равда, 

целия на площ от 2994/две хиляди деветстотин деветдесет и четири / кв.м. с начин 

на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АОС 

№5485/29.10.2013г. и АпОС №3035/10.07.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.34.101 по кадастралната карта на с.Равда, 

целия на площ от 628/шестотин двадесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване 

Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АОС №5483/29.10.2013г. и АпОС 

№5060/07.12.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.18.100 по кадастралната карта на с.Равда, 

целия на площ от 12 833/дванадесет хиляди осемстотин тридесет и три/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 



№3032/10.07.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.20.104 по кадастралната карта на с.Равда, 

целия на площ от 3391/три хиляди триста деветдесет и  един/ кв.м. с начин на трайно 

ползване Пасище, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС №3947/31.03.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.28.1 по кадастралната карта на с.Равда, 

целия на площ от 5005/пет хиляди и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3034/10.07.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 61056.25.102 по кадастралната карта на с.Равда, 

целия на площ от 19 153/деветнадесет хиляди сто петдесет и три/ кв.м. с начин на 

трайно ползване Пасище, Х /десета/ категория, актуван с АпОС №3033/10.07.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.120.17 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Попски припек”, целия на площ от 55 127 /петдесет и пет хиляди сто 

двадесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, 

актуван с АпОС №5028/19.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.120.3 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Габарите”, целия на площ от 81 119 /осемдесет и една хиляди сто и 

деветнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, 

актуван с АпОС №5032/19.10.2011г. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 58 

922/ петдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и два/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.119.16 по кадастралната 

карта на с.Паницово, м.”Попски припек ”, целия на площ от 60 030/шестдесет 

хиляди и тридесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5029/19.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.83.13 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Алексиев чукар”, целия на площ от 21 265/ двадесет и една хиляди  

двеста шестдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №4989/07.10.2011г.. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.152.8 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Поляните”, целия на площ от 19 820/ деветнадесет хиляди  

осемстотин и двадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, 



актуван с АпОС №5017/17.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.154.1 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Овчарски кладенец”, целия на площ от 17 572/ седемнадесет хиляди 

петстотин седемдесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5016/17.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.138.19 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Орлова нива”, целия на площ от 69 568/ шестдесет  и девет хиляди 

петстотин шестдесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5218/05.06.2012г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.201.36 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Черния кос”, целия на площ от 38 317/ тридесет и осем хиляди 

триста и седемнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 18 740 кв.м. VІІ 

/седма/ категория  и 19 577кв.м. VІ /шеста/ категория, актуван с АпОС 

№3304/20.11.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.202.28 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Малчова чешма”, целия на площ от 42 133 /четиридесет и две  

хиляди сто тридесет и три/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV/четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №3282/16.11.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 24 

066/ двадесет и четири хиляди шестдесет и шест/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.201.82 по кадастралната 

карта на с.Паницово, м.”Поляните”, целия на площ от 36 868/тридесет и шест 

хиляди осемстотин шестдесет и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, 

V/пета/ категория, актуван с АпОС №5008/17.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 43 

998/ четиридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и осем/ кв.м. идеални 

части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.135.23 по 

кадастралната карта на с.Паницово, м.”Белите камъни”, целия на площ от 45 

540/четиридесет и пет хиляди петстотин и четиридесет/ кв.м., с начин на трайно 

ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, актуван с АпОС №5020/18.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 30 161/ 

тридесет хиляди сто шестдесет и един/ кв.м. идеални части от поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 55350.135.20 по кадастралната карта на с.Паницово, 

м.”Попски припек”, целия на площ от 31 820 /тридесет и една хиляди осемстотин и 

двадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ/шеста/ категория, актуван с 



АпОС №5021/18.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.33.17 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Герчов припек”, целия на площ от 10 744 /десет  хиляди седемстотин 

четиридесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІ/седма/ 

категория, актуван с АпОС №4999/11.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.127.20 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Габарите”, целия на площ от 23 560 /двадесет  и три  хиляди 

петстотин  и шестдесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5023/18.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 78 604/ 

седемдесет и осем хиляди шестотин  и четири/ кв.м. идеални части от поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.202.23 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Лещака”, целия на площ от 96 179/ деветдесет и шест хиляди сто 

седемдесет  и девет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 9 300 кв.м. VІІ 

/седма/ категория  и 86 879кв.м. VІ /шеста/ категория, актуван с АпОС 

№3293/17.11.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.138.6 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Чеснов рит”, целия на площ от 153 787/ сто петдесет и три хиляди 

седемстотин осемдесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ 

/шеста/ категория, актуван с АпОС №3401/30.11.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.137.35 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Чеснов рит”, целия на площ от 101 131/ сто и една хиляди сто 

тридесет  и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, 

актуван с АпОС №3398/30.11.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.120.12 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Шосето”, целия на площ от 24 404/ двадесет и четири хиляди 

четиристотин и четири/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІV/четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №3394/26.11.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.8.11 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Демиров рит”, целия на площ от 20 460/ двадесет хиляди 

четиристотин и шестдесет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ/осма/ 

категория, актуван с АпОС №4990/20.10.2011г.  

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.202.9 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Демиров рит”, целия на площ от 17 427/ седемнадесет хиляди 

четиристотин двадесет  и седем/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  

VІІІ/осма/ категория, актуван с АпОС №5002/11.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.202.7 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Демиров рит”, целия на площ от  19 520/ деветнадесет хиляди 

петстотин и двадесет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІІ/осма/ 

категория, актуван с АпОС №4990/20.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.3.22 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Звънището”, целия на площ от  11 726/ единадесет хиляди 

седемстотин двадесет и шест/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІІІ/трета/ 

категория, актуван с АпОС №4998/11.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 9 702/ 

девет хиляди седемстотин и два/ кв.м. идеални части от поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 55350.3.17 по кадастралната карта на с.Паницово, 

м.”Тесния рит”, целия на площ от 36 008/ тридесет и шест хиляди и осем/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№4996/11.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

27 378/двадесет и седем хиляди триста седемдесет и осем/ кв.м. идеални части от                                                                

поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.33.19 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Герчов припек”, целия на площ от  78 419/ седемдесет  и осем 

хиляди четиристотин  и деветнадесет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  

VІІ/седма/ категория, актуван с АпОС №4992/07.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.137.38 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Чеснов рит”, целия на площ от  25 405/ двадесет  и пет хиляди 

четиристотин  и пет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІ/шеста/ категория, 

актуван с АпОС №5019/17.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.142.5 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Орлова нива”, целия на площ от  34 263 /тридесет и четири хиляди 

двеста шестдесет и три/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІ/шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5034/19.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 38 001/ 

тридесет и осем хиляди  и един/ кв.м. идеални части от поземлен имот с 



кадастрален идентификатор 55350.202.10 по кадастралната карта на с.Паницово, 

м.”Демиров  рит”, целия на площ от 39 625/ тридесет и девет хиляди шестотин 

двадесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІ /седма/ категория, 

актуван с АпОС №5007/17.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.156.7 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Овчарски кладенец”, целия на площ от  41 830 /четиридесет и една 

хиляди осемстотин и тридесет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  V/пета/ 

категория, актуван с АпОС №3446/02.12.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.161.10 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Равнището”, целия на площ от  14 957 /четиринадесет хиляди 

деветстотин петдесет и седем/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІ/шеста/ 

категория, актуван с АпОС №5014/17.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.101.21 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Мочурищата”, целия на площ от  123 056 /сто двадесет и три  хиляди 

петдесет и шест кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІ/седма/ категория, 

актуван с АпОС №5223/05.06.2012г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.97.12 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Орлова нива”, целия на площ от 22 310 /двадесет и две  хиляди 

триста и десет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  V/пета/ категория, 

актуван с АпОС №4982/05.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.161.1 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Равнището”, целия на площ от  20 786 /двадесет хиляди седемстотин 

осемдесет и шест/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІ/шеста/ категория, 

актуван с АпОС №5015/17.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.203.7 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Вълкина чешма”, целия на площ от  21 083 /двадесет   и една хиляди 

осемдесет и три/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІ/седма/ категория, 

актуван с АпОС №4980/05.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.203.14 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Звънището”, целия на площ от  11 823 /единадесет  хиляди 

осемстотин двадесет и три/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІ/седма/ 

категория, актуван с АпОС №5001/11.10.2011г.  



 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 130 355/ 

сто и тридесет хиляди триста петдесет и пет/ кв.м. идеални части от поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.200.26 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Костадинов  рит”, целия на площ от 161 842/ сто шестдесет и една 

хиляди осемстотин четиридесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №5281/14.09.2012г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.95.16 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Дворни ниви”, целия на площ от  17 799 /седемнадесет  хиляди 

седемстотин деветдесет и девет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІ/шеста/ 

категория, актуван с АпОС №4988/07.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.201.68 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Селска река”, целия на площ от  8 183 /осем хиляди сто осемдесет и 

три/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІ/шеста/ категория, актуван с АпОС 

№5010/17.10.2011г. 

 

 Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.101.25 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Липака”, целия на площ от  13 374 /тринадесет  хиляди триста 

седемдесет и четири/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІ/седма/ 

категория, актуван с АпОС №5026/18.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.101.20 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Мочурищата”, целия на площ от  9 675/девет хиляди шестотин 

седемдесет и пет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІ/седма/ категория, 

актуван с АпОС №5027/18.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.101.19 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Мочурищата”, целия на площ от  10 985/десет хиляди деветстотин 

осемдесет и пет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІІ/седма/ категория, 

актуван с АпОС №5030/19.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.30.2 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Под селото”, целия на площ от  8 993/осем хиляди деветстотин 

деветдесет и три/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІ/шеста/ категория, 

актуван с АпОС №4952/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.94.17 по кадастралната карта на 



с.Раковсково, м.”Тетерлика”, целия на площ от  10 596/десет хиляди петстотин 

деветдесет и шест/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІ/шеста/ категория, 

актуван с АпОС №4943/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.91.22 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Сърта”, целия на площ от  10 124/десет хиляди сто двадесет и 

четири/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІІІ/трета/ категория, актуван с 

АпОС №4944/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.90.4 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Сърта”, целия на площ от  13 357/тринадесет хиляди триста 

петдесет и седем/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІІІ/трета/ категория, 

актуван с АпОС №4942/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.85.1 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Чукара”, целия на площ от  25 758/двадесет и пет хиляди 

седемстотин петдесет и осем/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІ/шеста/ 

категория, актуван с АпОС №4946/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.77.7 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Чукара”, целия на площ от  17 571/седемнадесет хиляди петстотин 

седемдесет и един/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІ/шеста/ категория, 

актуван с АпОС №4947/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.38.33 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Припека”, целия на площ от  15 283/петнадесет хиляди двеста 

осемдесет и три/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІV/четвърта/ категория, 

актуван с АпОС №4949/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.38.32 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Припека”, целия на площ от  11 697/единадесет хиляди шестотин 

деветдесет и седем/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІV/четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №4950/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.3.10 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Паницовски участък”, целия на площ от  16 721/шестнадесет 

хиляди седемстотин двадесет и един/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  

V/пета/ категория, актуван с АпОС №4951/30.09.2011г.  

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.113.23 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Поляната”, целия на площ от  15 808/петнадесет хиляди 

осемстотин и осем/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІV/четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №4953/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.113.20 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Поляната”, целия на площ от  16 884/шестнадесет хиляди 

осемстотин осемдесет и четири/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  

ІV/четвърта/ категория, актуван с АпОС №4954/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.107.6 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Цигански дол”, целия на площ от  7 571/седем хиляди петстотин 

седемдесет и един/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІІІ/трета/ категория, 

актуван с АпОС №4955/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.104.10 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Зюмбюл юрду”, целия на площ от  42 498/четиридесет и две хиляди 

четиристотин деветдесет и осем/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  

VІ/шеста/ категория, актуван с АпОС №4956/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.101.10 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Зюмбюл юрду”, целия на площ от  14 997/четиринадесет хиляди 

деветстотин деветдесет и седем/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІ/шеста/ 

категория, актуван с АпОС №4957/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.56.1 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Старо село”, целия на площ от   8 418 /осем хиляди четиристотин  и 

осемнадесет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  VІ/шеста/ категория, актуван 

с АпОС №4948/30.09.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.51.4 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Старо село”, целия на площ от   15 984 /петнадесет хиляди 

деветстотин  осемдесет и четири/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  

ІV/четвърта/ категория, актуван с АпОС №5418/14.05.2013г. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 62102.91.25 по кадастралната карта на 

с.Раковсково, м.”Сърта”, целия на площ от 6 941 /шест хиляди деветстотин  

четиридесет и една/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІІІ/трета/ категория, 



актуван с АпОС №5603/10.02.2014г.  

 

Общата площ на предоставените имоти е 2070,935дка  / две хиляди и 

седемдесет цяло деветстотин тридесет и пет хилядни декара/, като от тях 

1735,293дка са от І до VІІ категория, а 335,642дка от тях са от VІІІ до Х категория. 

Приравнени към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 1903,114дка. 

 

ІІ. На Христо Тодоров Димитров, ЕГН ………….., с постоянен 

адрес…………………, собственик на животновъден обект №2745410008 /стар 

8252-0021/ в с.Емона, с  46.20 животински единици, от които 37.20ЖЕ са за 

производство на месо, се предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот - публична общинска собственост представляващ Дял І на 

площ от 54 000 /петдесет и четири хиляди / кв.м. идеални части от поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 27454.21.10 по кадастралната карта на 

с.Емона, м.”Юрта”, на площ от 441 207 /четиристотин четиридесет и една 

хиляди двеста и седем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ 

категория, актуван с АпОС №3704/02.02.2010г., реално обособени съгласно 

приложената схема.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.17.4 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Палеорти”, целия на площ от 9 033 /девет хиляди  тридесет и три/ 

кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№3712/02.02.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.27.10 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Юф Ирани”, целия на площ от 42 396 /четиридесет и две хиляди 

триста деветдесет и шест/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ 

категория, актуван с АпОС №3703/02.02.2010г.  

 

Земеделски имот - публична общинска собственост представляващ 15 359 

/петнадесет хиляди триста петдесет и девет/ кв.м. идеални части от поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 27454.13.13 по кадастралната карта на 

с.Емона, м.”Миля ”, на площ от 19 219 /деветнадесет хиляди двеста и 

деветнадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, 

актуван с АпОС №3707/02.02.2010г. 

 

Земеделски имот - публична общинска собственост представляващ 26 648 

/двадесет и шест хиляди шестотин четиридесет и осем/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.13.9 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Миля ”, на площ от 62 220 /шестдесет и две хиляди двеста и 

двадесет / кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван 

с АпОС №3719/03.02.2010г.  

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.14.25 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Полихурит”, целия на площ от 9 109 /девет хиляди сто и девет 

кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№3722/03.02.2010г.  

 

Земеделски имот - публична общинска собственост представляващ 85 416 

/осемдесет и пет хиляди четиристотин и шестнадесет/ кв.м. идеални части от 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.13.14 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Миля ”, на площ от 166 263 /сто шестдесет и шест хиляди двеста 

шестдесет и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, 

актуван с АпОС №3717/03.02.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.21.14 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Кокопера”, целия на площ от 10 753 /десет хиляди седемстотин 

петдесет и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, 

актуван с АпОС №5083/21.12.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.33.13 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”До селото”, целия на площ от 7 178 /седем хиляди сто седемдесет 

и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с 

АпОС №3695/02.02.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.33.16 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”До селото”, целия на площ от 400/четиристотин / кв.м., с начин на 

трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№3697/02.02.2010г.  

 

Общата площ на предоставените имоти е 260,292дка /двеста и шестдесет цяло 

двеста деветдесет и две хилядни декара/, като всички от тях са от І до VІІ 

категория. 

 

ІІІ. На Петко Христов Димитров, ЕГН……………, собственик на 

животновъден обект №274547009 /стар8252-0022/ в с.Емона с  51.80 животински 

единици, от които 42.20ЖЕ са за производство на месо, се предоставят следните 

имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 27454.19.1 по кадастралната карта 

на с.Емона, м.”Ахладис”, целия на площ от 293 248 /двеста деветдесет и три 

хиляди  двеста четиридесет и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V 

/пета/ категория, актуван с АпОС №3716/03.02.2010г.  

 



Общата площ на предоставените имоти е 293,248дка  /двеста деветдесет и три 

цяло двеста четиридесет и осем хилядни декара/, като всички от тях са от І до VІІ 

категория. 

ІV. На Цветомир Йорданов Оризаров, ЕГН…………….., с постоянен 

адрес:……………………., собственик на животновъден обект №3916440048 /стар 

8253-0058/ в с.Кошарица, с 37,50 животински единици, които са от автохонна 

порода, се предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.289 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”С.Морско”, целия на площ от 28 415 / двадесет и осем хиляди 

четиристотин и петнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3982/13.04.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.331 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Томурлука”, целия на площ от 25 404 / двадесет и пет хиляди 

четиристотин и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3983/13.04.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.333 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Томурлука”, целия на площ от 26 882 /двадесет и шест хиляди 

осемстотин осемдесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3981/13.04.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.307 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Юрта”, целия на площ от 39 437 /тридесет и девет  хиляди 

четиристотин тридесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІ 

/седма/ категория, актуван с АпОС №3978/13.04.2010г. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.315 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Кукуречова чука”, целия на площ от 198 465 /сто деветдесет и  осем 

хиляди четиристотин шестдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3972/09.04.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.55 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Сусаката”, целия на площ от 28 620 /двадесет и осем хиляди 

шестотин и двадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4043/21.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.70 по кадастралната карта на 



с.Кошарица, м.”Сусаката”, целия на площ от 19 338 /деветнадесет хиляди триста 

тридесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4037/20.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.479 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Гермето”, целия на площ от 42 952 /четиридесет  и две хиляди 

деветстотин петдесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4035/20.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.574 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от 11 047 /единадесет  хиляди 

четиридесет и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4036/20.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.738 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”С.Плазовец”, целия на площ от 20 850 /двадесет  хиляди осемстотин 

и петдесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван 

с АпОС №4038/21.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.411 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Гробището”, целия на площ от 23 721 /двадесет   и три хиляди 

седемстотин двадесет и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4004/19.04.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.550 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Текерлека”, целия на площ от 116 118 /сто и шестнадесет  хиляди 

сто и осемнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІ /седма/ категория, 

актуван с АпОС №3609/11.01.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.23.12 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Над село”, целия на площ от 24 592/двадесет и четири 

хиляди петстотин деветдесет и два/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4009/05.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.465 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 4 909 /четири хиляди 

деветстотин  и девет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3612/11.01.2010г.  

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.441 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 23 289/двадесет и три 

хиляди двеста осемдесет  и девет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №3614/11.01.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.451 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 9 142/девет хиляди сто 

четиридесет и две/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3615/11.01.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.454 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 7 384/седем хиляди 

триста осемдесет и четири/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3616/11.01.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.26.46 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от 691/шестотин деветдесет и 

един / кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с 

АпОС №3922/18.03.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.26.4 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Дарбоаз”, целия на площ от 2037/две хиляди и тридесет и 

седем / кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с 

АпОС №3923/18.03.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.26.37 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Сокбунар”, целия на площ от 4403/четири хиляди 

четиристотин и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ 

категория, актуван с АпОС №3924/18.03.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.26.31 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Сокбунар”, целия на площ от 1728/ хиляда седемстотин 

двадесет и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, 

актуван с АпОС №3925/18.03.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.26.28 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Дарбоаз”, целия на площ от 504/петстотин и четири / 

кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 



№3926/18.03.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.26.21 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Сокбунар”, целия на площ от 1818/хиляда осемстотин и 

осемнадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, 

актуван с АпОС №3927/18.03.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.503.105 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от 7 387/седем хиляди триста 

осемдесет и седем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ 

категория, актуван с АпОС №3945/23.03.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.632 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Попова чука”, целия на площ от 20 575/двадесет хиляди 

петстотин седемдесет и пет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №3971/09.04.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.107 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Чорта”, целия на площ от 5 176/пет хиляди сто 

седемдесет и шест/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4015/18.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.116 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Чорта”, целия на площ от 1650/хиляда шестотин и 

петдесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4017/18.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.368 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Аламовски борун ”, целия на площ от 4 173/четири 

хиляди сто седемдесет и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4019/19.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 2 191 

кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор  

39164.17.369 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Аламовски борун”, 

целия на площ от 5 393/пет хиляди триста деветдесет и три/ кв.м., с начин на 

трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4020/19.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 



2 050кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор  

39164.17.38 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Недюва равнина”, целия 

на площ от 3 886/три хиляди осемстотин осемдесет и шест/ кв.м., с начин на 

трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4024/19.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.385 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от 2 778/две хиляди 

седемстотин седемдесет и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4025/19.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.21.27 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Мишкефа”, целия на площ от 366/триста шестдесет и 

шест / кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ категория, актуван с 

АпОС №4061/22.06.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.634 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Дядо Недювата рав.”, целия на площ от 

732/седемстотин тридесет и два/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4066/23.06.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.633 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Корийката ”, целия на площ от 3788/три хиляди 

осемдесет и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4067/23.06.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.521 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Дядо Недювата рав.”, целия на площ от 6 240/шест 

хиляди двеста и четиридесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4070/29.06.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.508 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Дядо Недювата рав.”, целия на площ от  8 519/осем 

хиляди  и деветнадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4073/29.06.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.114 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Корийката ”, целия на площ от 9 743/девет хиляди 

седемстотин четиридесет и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 



/осма/ категория, актуван с АпОС №4078/29.06.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.139 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Под село”, целия на площ от 4 745/четири хиляди 

седемстотин четиридесет и пет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4541/12.04.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.89 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Припека”, целия на площ от 1003/ хиляда и три/ кв.м., с 

начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4563/19.04.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.88 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Припека”, целия на площ от 4 197/четири хиляди сто 

деветдесет и седем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4565/20.04.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.84 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Припека”, целия на площ от 8 071/осем хиляди 

седемдесет и един/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4566/20.04.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.474 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Давлада”, целия на площ от 4 751/четири хиляди 

седемстотин петдесет и един/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4580/26.04.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.404 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Телки борун”, целия на площ от 2 531/две хиляди 

петстотин тридесет и един/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4591/26.04.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.379 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Трите кладенеца”, целия на площ от 510/ петстотин  и 

десет / кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван 

с АпОС №4592/27.04.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.375 по кадастралната 



карта на с.Кошарица, м.” Трите кладенеца”, целия на площ от 4 657/четири 

хиляди шестотин петдесет и седем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4593/27.04.2011г 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.369 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Гробището”, целия на площ от 4 618/четири хиляди 

шестотин и осемнадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4614/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.245 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”До село”, целия на площ от 2 630/две хиляди шестотин 

и тридесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4615/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.280 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Бостанлъка”, целия на площ от 7 100/седем хиляди и 

сто/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с 

АпОС №4616/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.220 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”С.Морско”, целия на площ от 9 523/девет хиляди 

петстотин двадесет и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4617/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.206 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”До село”, целия на площ от 2 632/две хиляди шестотин 

тридесет и два/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4619/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.205 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”До село”, целия на площ от 4 941/четири хиляди 

деветстотин четиридесет и един/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4620/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.165 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.“Ибрям чешма”, целия на площ от 9 120/девет хиляди 

сто и двадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4621/10.05.2011г.  

 



Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.164 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.“Ибрям чешма”, целия на площ от 3 815/три хиляди 

осемстотин и петнадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4622/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.162 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.“Ибрям чешма”, целия на площ от 3 399/три хиляди 

триста деветдесет и девет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4623/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.161 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.“Ибрям чешма”, целия на площ от 2 823/две хиляди 

осемстотин двадесет и три/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4624/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.159 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.“Припека ”, целия на площ от 680/шестотин и осемдесет 

/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с 

АпОС №4625/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.141 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.“Припека ”, целия на площ от 1080/хиляда и осемдесет / 

кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4628/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.605 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.“Юрта”, целия на площ от 3 511/три хиляди петстотин и 

единадесет / кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІ /седма/ категория, 

актуван с АпОС №4629/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.320 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.“Чавдар тепе”, целия на площ от 2 802/две хиляди 

осемстотин и две/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ/осма/ 

категория, актуван с АпОС №4677/25.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.293 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.“Юрта”, целия на площ от 492/четиристотин деветдесет 

и два / кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван 



с АпОС №5120/29.02.2012г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.818 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.“Юрта”, целия на площ от 1 578/хиляда петстотин и 

седемдесет  и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІ /седма/ 

категория, актуван с АпОС №5123/29.02.2012г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.25.28 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Калдаръма”, целия на площ от 17 491 /седемнадесет хиляди  

четиристотин деветдесет и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ 

/трета/ категория, актуван с АпОС №4058/22.06.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.21.11 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Бостан тарла”, целия на площ от 14 364 /четиринадесет хиляди  

триста шестдесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІІІ /трета/ 

категория, актуван с АпОС №4062/22.06.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.12.40 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Гюргенлика”, целия на площ от 29 334 /двадесет и девет хиляди  

триста тридесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІV /четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №5167/26.03.2012г. 

 

Земеделски имот –  общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 39164.27.70 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Червената пръст”, целия на площ от  535 / петстотин тридесет и пет/ кв.м. с начин 

на трайно ползване Друг вид ливада, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№4523/11.04.2011г.  

 

Земеделски имот –  общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 39164.25.62 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Чаира”, целия на площ от  4141 / четири хиляди четиристотин и един/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Друг вид ливада, ІV /четвърта/ категория, актуван с АпОС 

№4594/11.04.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.3.14 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Звънището”, целия на площ от  79 535/ седемдесет и девет хиляди 

петстотин тридесет и пет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІІІ/трета/ 

категория, актуван с АпОС №4995/11.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.203.12 по кадастралната карта на 



с.Паницово, м.”Гачова чешма”, целия на площ от  76 978/ седемдесет и шест хиляди 

деветстотин седемдесет и осем/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІІІ/трета/ 

категория /50 178кв.м./ и VІІ/седма/ категория /26 800кв.м./, актуван с АпОС 

№3269/16.11.2009г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 15 375/ 

петнадесет хиляди  триста седемдесет и пет/ кв.м. идеални части от поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.202.11 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Торниците”, целия на площ от 24 565/ двадесет и четири хиляди 

петстотин шестдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №5006/17.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 9 956/ 

девет хиляди  деветстотин петдесет и шест/ кв.м. идеални части от поземлен имот 

с кадастрален идентификатор 55350.202.17 по кадастралната карта на с.Паницово, 

м.”Черния кос”, целия на площ от 17 927/седемнадесет хиляди деветстотин двадесет 

и седем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, актуван с 

АпОС №5005/17.10.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 55350.2.13 по кадастралната карта на 

с.Паницово, м.”Звънището”, целия на площ от  5 850/пет хиляди осемстотин и 

петдесет/кв.м. с начин на трайно ползване Пасище,  ІІІ/трета/ категория , актуван с 

АпОС №6166/04.06.2015г.  

 

Общата площ на предоставените имоти е 1081,882дка  /хиляда осемдесет  и 

едно цяло осемстотин осемдесет и два хилядни декара/, като от тях 417,762дка са 

от І до VІІ категория, а 664,120дка от тях са от VІІІ до Х категория. Приравнени 

към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 749,822дка. 

 

V. На Марин Недев Домусчиев, ЕГН…………….., с постоянен 

адрес……………, собственик на животновъден обект №3916410042 /стар 8253-

0052/в с.Кошарица, с 52,80 животински единици, от които 11.70ЖЕ са от 

автохонна порода, се предоставят следните имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.82 по кадастралната карта 

на с.Кошарица, м.”Сусаката”, целия на площ от  25 900/двадесет и пет хиляди и 

деветстотин/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4012/18.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  имот с 

кадастрален идентификатор 39164.17.373 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Хасарлъка”, целия на площ от  39 013/тридесет и девет хиляди и тринадесет/ 

кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС 

№4021/19.05.2010г.  



 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.379 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от  29 638/двадесет и девет 

хиляди шестотин тридесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4022/19.05.2010г.  

  

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.382 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от  26 611/двадесет и шест 

хиляди шестотин и единадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4023/19.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.402 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Илиев чукар”, целия на площ от  32 538/тридесет и две 

хиляди петстотин тридесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория актуван с АпОС №4027/19.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.407 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Илиев чукар”, целия на площ от  14 580/четиринадесет 

хиляди петстотин и осемдесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №4029/19.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.428 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от  15 436/петнадесет 

хиляди четиристотин тридесет и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/  категория, актуван с АпОС №4032/19.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.431 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от  11 085/единадесет 

хиляди осемдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4033/19.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.477 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Хасарлъка”, целия на площ от  15 161/петдесет хиляди 

сто шестдесет и един/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №3613/11.01.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ  

поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.322 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Томурлука”, целия на площ от  32 474/ тридесет и две 



хиляди четиристотин седемдесет и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване 

Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3974/13.04.2010г. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.989 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Трите кладенеца”, целия на площ от 28 696/двадесет и 

осем хиляди шестотин деветдесет и шест/ кв.м., с начин на трайно ползване 

Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №5885/22.01.2015г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.631 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Попова чука”, целия на площ от 19 664/деветнадесет 

хиляди шестотин шестдесет и четири/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4040/21.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.630 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Папрата”, целия на площ от 51 938/петдесет и една 

хиляди деветстотин тридесет и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, 

VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №4039/21.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.988 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Трите кладенеца”, целия на площ от 34 479/тридесет и 

четири хиляди четиристотин седемдесет и девет/ кв.м., с начин на трайно 

ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №5886/22.01.2015г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.363 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Аламовски борун”, целия на площ от 61 555/шестдесет 

и една хиляди петстотин петдесет и пет/ кв.м., с начин на трайно ползване 

Пасище, VІІІ /осма/ категория, актуван с АпОС №3969/09.04.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.18.355 по кадастралната 

карта на с.Кошарица, м.”Папрата”, целия на площ от 107 845/сто и седем хиляди 

осемстотин четиридесет и пет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ 

/осма/ категория, актуван с АпОС №3980/13.04.2010г. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.561 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Текерлека”, целия на площ от 80 666 /осемдесет  хиляди шестотин 

шестдесет и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №3610/11.01.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 



имот с кадастрален идентификатор 39164.18.246 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”До село”, целия на площ от 22 678 /двадесет  и две хиляди шестотин 

седемдесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4041/21.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.222 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”С.Морско”, целия на площ от 281 052 /двеста осемдесет и една 

хиляди петдесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №5881/21.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.323 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Гробището”, целия на площ от 9 296 /девет хиляди двеста 

деветдесет и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4042/21.05.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.75 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Припека”, целия на площ от 62 530 /шестдесет и две хиляди 

петстотин и  тридесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4568/20.04.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.207 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”До село”, целия на площ от 35 768 /тридесет и пет  хиляди 

седемстотин шестдесет и осем/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4618/10.05.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.418 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Хаттелу”, целия на площ от 24 692 /двадесет и четири  хиляди 

шестотин деветдесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4587/26.04.2011г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.195 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Манах Тарла”, целия на площ от 32 264 /тридесет и две  хиляди 

двеста шестдесет  и четири/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4075/29.06.2010г. 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.18.594 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”До село”, целия на площ от 48 016 /четиридесет и осем  хиляди  и 

шестнадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ категория, 

актуван с АпОС №4063/23.06.2010г.  



 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 39164.17.51 по кадастралната карта на 

с.Кошарица, м.”Келювата нива”, целия на площ от 88 322 /осемдесет и осем хиляди 

тридесет двадесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, VІІІ /осма/ 

категория, актуван с АпОС №4013/18.05.2010г.  

 

Земеделски имот –  общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 39164.25.66 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Чаира”, целия на площ от  12 504 / дванадесет хиляди петстотин и четири/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Друг вид ливада, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№3618/11.01.2010г.  

 

Земеделски имот –  общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 39164.27.85 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Бялата чешма”, целия на площ от  11 985 / единадесет хиляди деветстотин 

осемдесет и пет/ кв.м. с начин на трайно ползване Друг вид ливада, ІV /четвърта/ 

категория, актуван с АпОС №4522/11.04.2011г.  

 

Земеделски имот –  общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 39164.10.15 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Карабунар”, целия на площ от  6 807 / шест хиляди осемстотин  и седем/ кв.м. с 

начин на трайно ползване Друг вид ливада, ІІІ /трета/ категория, актуван с АпОС 

№4527/11.04.2011г.  

 

Земеделски имот –  общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 39164.16.4 по кадастралната карта на с.Кошарица, 

м.”Развалената чешма”, целия на площ от  12 620 / дванадесет хиляди шестотин  и 

двадесет/ кв.м. с начин на трайно ползване Друг вид ливада, ІІІ /трета/ категория, 

актуван с АпОС №4526/11.04.2011г.  

 

Общата площ на предоставените имоти е 1275,813дка  /хиляда двеста 

седемдесет и пет цяло осемстотин и тринадесет хилядни декара/, като от тях 

43,916дка са от І до VІІ категория, а 1231,897дка от тях са от VІІІ до Х категория. 

Приравнени към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 659,865дка. 

 

VІ. На Димитър Иванов Пешев, ЕГН…………., с постоянен адрес……………., 

собственик на животновъден обект №8256-0038 в гр.Свети Влас, с 74.20 

животински единици, които са за производство на месо, се предоставят следните 

имоти: 

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с кадастрален идентификатор 73571.28.211 по кадастралната карта на 

с.Тънково, м.”Габрака”, целия на площ от 244 842 /двеста четиридесет и четири 

хиляди  осемстотин четиридесет и два/ кв.м. с начин на трайно ползване Пасище, ІХ 

/девета/ категория, актуван с АпОС №6538/11.07.2018г.  



 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.26.1 по кадастралната карта 

на с.Баня, м.”Бонар”, целия на площ от 406 511 /четиристотин и шест хиляди 

петстотин и единадесет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ 

категория, актуван с АпОС №3949/01.04.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.26.25 по кадастралната карта 

на с.Баня, м.”Бонар”, целия на площ от 131 945 /сто тридесет и една хиляди 

деветстотин четиридесет и пет/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ 

/шеста/ категория, актуван с АпОС №3807/19.02.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.18.54 по кадастралната карта 

на с.Баня, м.”Сувала”, целия на площ от 38 478 /тридесет и осем хиляди 

четиристотин седемдесет и осем/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V 

/пета/ категория, актуван с АпОС №3993/14.04.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.59.21 по кадастралната карта 

на с.Баня, м.”Бонар”, целия на площ от 10 194 /десет хиляди сто деветдесет и 

четири/ кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, VІ /шеста/ категория, актуван 

с АпОС №3798/18.02.2010г.  

 

Земеделски имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.25.24 по кадастралната карта 

на с.Баня, м.”Кариян”, целия на площ от 8 802 /осем хиляди осемстотин и два/ 

кв.м., с начин на трайно ползване Пасище, V /пета/ категория, актуван с АпОС 

№3832/14.04.2010г.  

 

Общата площ на предоставените имоти е 840,772 дка /осемстотин и 

четиридесет цяло седемстотин седемдесет  и две хилядни декара/, като от тях 

595,930дка са от І до VІІ категория, а 244,842дка от тях са от VІІІ до Х категория. 

Приравнени към І до VІІ категория предоставените имоти са на площ 718,351дка. 

 

 

VІІ. На Васил Станиславов Харизанов, ЕГН ………., с постоянен адрес 

…………… собственик на  животновъден обект №5304590014 /стар 8250-0020/ в 

гр.Обзор, с 14.25 животински единици, комисията не предоставя имоти, тъй като 

Васил Станиславов Харизанов е подал в общинска администрация заявление 

вх.№Н5-ОС-171-001/25.04.2019г. за оттегляне на заявление с вх.№Н5-ОС-

171/08.03.2019г. 

 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

Протоколът да се обяви по кметствата и да се публикува на интернет 



страницата на общината. 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на 

разпределените имоти в 14 - дневен срок пред районния съд. Обжалването не 

спира изпълнението на протокола, освен ако съдът постанови друго.  

  

 

 

Председател:…………. 

                     /Н.Колева/ 

 

И членове: 1…..............     3……….. 

     /В.Радев/        / А.Стоева/ 

   

                       2…………..     4………….. 

   /Д.Тодорова/       /М.Колева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 


