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                         Препис извлечение от Протокол №30 

от проведеното на 31.01.2022 година заседание 
 

 

 

 

                                                               ДНЕВЕН РЕД 

 

 

 

1. Дoкладна записка с вх. №3/17.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2021 г. 

 

2. Дoкладна записка с вх. №6/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2022 г.  

 

3. Дoкладна записка с вх. №7/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Одобряване на оценка за УПИ VI-219 – частна общинска собственост, 

кв.31 по плана на с. Ловец за продажба на собственика на  построените жилищна  сграда и 

стопански постройки в същия УПИ. 

МОТИВИ: Постъпила е молба от Мердин Орханов Ахмедов вх.№94-М-435/03.09.2021г – 

собственик на жилищна сграда и стопански постройки /законно построени/ в УПИ VI-219 

– общински, кв. 31 по плана на с. Ловец с нотариален акт №87 том ІІI , дело № 234 от 

2016г. За същия УПИ е съставен АОС №2708 от 12.01.2022г., вписан в Службата по 

Вписвания гр. В. Преслав. 

 

4. Дoкладна записка с вх. №8/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Промяна предназначението на имот от публична в частна общинска 

собственост в с. Методиево, представляващ УПИ I - Училище, кв.43. 

                        

МОТИВИ: УПИ I, кв.43 в с. Методиево е отреден за Училище. Имота е престанал да 

задоволява обществените потребности и може да бъде обект на продажба, поради проявен 

интерес от граждани. 

 

5.  Дoкладна записка с вх. №9/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Прехвърляне на собственост чрез продажба от Община Върбица на 

реална част от поземлен урегулиран имот: УПИ I-192 , кв.32 по плана на с. Методиево по 

реда на §8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ. 

 
 

 

 

О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А,  О Б Л А С Т   Ш У М Е Н  

 

        О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   В Ъ Р Б И Ц А 

 
  9870 гр. Върбица, ул.  Септемврийско въстание  № 40 ; тел. 05391/ 21-10     



2 

 

МОТИВИ:  Молба за купуване на придаваемо общинско място към гореописаният имот 

вх.№94-Л-23/13.12.2021г. от Лютфи Исмет Чуфадар от гр. Шумен. Това придаваемо място 

не може да бъде самостоятелен обект на разпореждане. Площта му е 55 кв.м. 

 

6. Дoкладна записка с вх. №10/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Прехвърляне на собственост чрез продажба от Община Върбица на 

реална част от поземлен урегулиран имот: УПИ X-426,   кв.64 по плана на с. Бяла река по 

реда на §8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ. 

МОТИВИ:  Молба за купуване на придаваемо общинско място към гореописаният имот 

вх.№94-А-23/17.01.2022г. от Ахмед Мустафов Саров и Сейфула Мустафов Саров от с. 

Бяла река. Това придаваемо място не може да бъде самостоятелен обект на разпореждане. 

Площта му е 554 кв.м. 

 

7. Дoкладна записка с вх. №11/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Прехвърляне на собственост чрез продажба от Община Върбица на 

реални части от поземлени урегулирани имоти: УПИ III-3 , IV-4, V-4, VI-4 и VII-5, кв.1 по 

плана на с.Нова Бяла река по реда на §8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ. 

МОТИВИ:  Молби за купуване на придаваеми общински места към гореописаните имоти 

от техните собственици. Тези придаваеми места нямат самостоятелен характер и  не могат 

да бъдат самостоятелни обекти на разпореждане. 

 

8. Дoкладна записка с вх. №12/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Даване на съгласие за строеж на граница на съседен имот в гр. 

Върбица. 

 

9. Дoкладна записка с вх. №13/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    Община 

Върбица, относно: Промяна предназначението на имот от публична в частна общинска 

собственост в с. Методиево, представляващ УПИ I – за детска градина, кв.25. 

                        

МОТИВИ: УПИ I, кв.25 в с. Методиево е отреден за Детска градина. Имота е престанал да 

задоволява обществените потребности и може да бъде обект на продажба, поради проявен 

интерес от граждани. 

10. Питания.  

   

  

Препис! 

 

 

                                                РЕШЕНИЕ:№1 

 

по протокол №30 от 31.01.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО Дoкладна записка с вх. №3/17.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2021 г. 

 

 

Резултати   от   гласуването: 

за   -   14 

против   -   0;   

            въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

 

                 На основание чл. 21, ал. 1, т.23  от ЗМСМА 
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Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                       РЕШЕНИЕ:№1 

 

       На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА и във вр. с чл. 7 ал.2 от ЗБППМН Общински 

съвет Върбица приема отчет за дейността на МКБППМН за 2021 година. 

 

 

 

 

 О Б Щ И Н А   В Ъ Р Б И Ц А 
9870 гр. Върбица, ул. “Септемврийско въстание” № 40, тел. 05391/21-31 

                  e-mail: obshtina@varbitsa.org; web: www.varbitsa.org 

 

 

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д 
 

на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните /МКБППМН/ към 

                                                   Община Върбица за 2021 година 

 

              Противодействието на правонарушенията, извършвани от деца е приоритетна задача 

на всички институции, работещи с подрастващи- Министерството на образованието и науката, 

Държавната агенция за закрила на детето, Централната комисия за противодействие на 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, органите на местно 

самоуправление. 

             В борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните все по- 

съществена става ролята на МКППМН, чиято основна дейност е превенцията сред 

подрастващите, както и да организира и координира партньорствата на институциите в 

професионалната мрежа, да насочва вниманието на местната общност в подкрепа на децата  и 

особено на тези с отклоняващо се поведение. 

            На територията на община Върбица функционира Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, чиято цел е превенция на 

асоциалното поведение при подрастващите за свеждане на противообществените прояви до 

миниум, както и корекционно – възпитателна дейност за постигането на позитивна промяна и 

възпитателен ефект в поведението на малолетни и непълнолетни. МКБППМН се ръководи от 

основните задачи визирани в чл. 10 от ЗБППМН- налага възпитателни мерки визирани в  

ЗБППМН, прави предложения до съда за налагане на възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 11 

и т. 13, привежда в изпълнение мерките по чл. 13 и по чл. 15 от ЗБППМН и осъществява 

контрол по изпълнението им, подпомага родителите, които срещат затруднения при 

възпитанието на децата си, изучава състоянието и причините за противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните и прави предложения пред съответните държавни органи и 

обществени организации за тяхното разрешаване. 

 

І. Организационно състояние на местната (общинска, районна) комисия 

1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2 от 

ЗБППМН).  

mailto:obshtina@varbitsa.org
http://www.varbitsa.org/
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Съставът на Местната комисията е определен със Заповед №- 2403/23.11.2020 година на 

Кмета на Община Върбица, в съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗБППМН, а 

именно: 

 Председател: Бейсим Мустафа- Заместник кмет на община Върбица;  

 Секрeтар:  Атанас Атанасов- секретар на МКБППМН; 

 Членове:1. Борислав Геронтиев- юрист; 

                     2. Джемиле Кюлюмова- началник отдел „ОЗСП”;  

                     3. Гюлшен Елманова- специалист  „СДКФ и ЕВ” ;                

          4. Красимира Димитрова – Инспектор Детска педагогическа стая; 

                     5. Инспектор Зюлкяр Исмаилов- ПИ при РУ гр. Велики Преслав; 

             6. Паулина Скобелева - отдел “Закрила на детето”; 

                            7. Анифе Дурлева – педагогически съветник в СУ „Св. Паисий 

Хилендарски”, гр. Върбица. 

На заседанията на комисията се определят основните цели и задачи във връзка с дейността на 

комисията, както и методите за постигането им. За решаване на текущи въпроси се събира 

оперативно бюро.  

 

2. На 02.11.2020 година съгласно чл.6 ал.3 от ЗБППМН, на щат в общинската администрация, 

за секретар на МКБППМН при Община Върбица е назначен Атанас Герчев Атанасов. 

 

ІІ.   Дейност на комисията. 

1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 

1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на МС № 373 от 

05.07.2017 г. 

1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от МКБППМН: 

През 2021 година са посетени 3 семейства. 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 1. 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители 

28                                                     Деца- 28 

Родители- 21 

            В училища и детски градини на територията на Община Върбица е оказано съдействие 

на педагогически ръководства и родителски съвети. Представители на МКБППМН участват в 

специално организирани родителски срещи за преодоляване на отклоненията в поведението на 

ученици и засилване на родителски контрол, както и препоръки за по-ефективна комуникация 

деца- родители, родители- учители и открито споделяне на проблемите с цел навременно 

решаване.             

1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически 

съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

 

Таблица 2. 

 

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца Теми 

Общо 33 срещи, както следва: 

21 срещи с директори на училища и детски градини 

4 срещи с педагогически съветници 

8 срещи с класни ръководители и учители 

 

Преодоляване 

на 

агресивното и 

асоциално 

поведение. 

Обхващане на 

подлежащи 

на 

задължително 
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образование. 

 

  1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни  

            Със заповед № 404/20.02.2018 г. на Мердин Байрям – Кмет на община Върбица, на 

основание на Закона за предучилищно и училищно образование, с цел подпомагане на 

развитието на детските градини и училищата и за граждански контрол на управлението бяха 

определени членове от МКБППМН към Обществените съвети. Представителите на 

МКБППМН, в лицето на нейния председател, секретар и специалист участваха в заседанията 

на съветите на 10 детски градини и 4 училища в общината, като даваха мотивирани 

предложения и становища в полза на образователните институции.   

 

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

Провеждат се срещи на представителите на МКБППМН с родители на ученици с проблемно 

поведение. 

 

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и попечители, 

които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

 

Таблица 3. 

 

 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 21 -екипни обиколки и беседи 

-консултации по конкретен проблем за извършена 

противообществена проява, както и относно 

взаимоотношенията дете-родител 

-персонални срещи с родители на деца,  допуснали 

по- голям брой неизвинени отсъствия. 

Настойници 0  

Попечители 0  

 

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или попечителство. 

Таблица 4. 

 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

В общината няма деца с асоциално поведение, които са поставени под настойничество или 

попечителство 

 

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 

 

Таблица 5. 

 

Проведени превантивни 

програми  

Брой 

на 

темите 

Названия 

на темите 

Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни 0 0 0 0 0 

Асоциално поведение 0 0 0 0 0 

Насилие между деца 1 19- ти 

ноември- 

световен 

ден за 

борба с 

насилието 

0 0 30 
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над деца 

Наркотични вещества, 

алкохол, тютюнопушене 

0 0 0 0 0 

Сексуална експлоатация и 

трафик на хора                                 

0 0 0 0 0 

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с жп-

транспорт 

0 0 0 0 0 

Здравни 0 0 0 0 0 

Културни 2 Да запазим 

природната 

среда 

 

Приятели 

на 

природата 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

20 

25 

 

 

 

0 

Спортни                         0 0 0 0 0 

Радикализъм1 0 0 0 0 0 

Общо 3  0 20 55 

 

Таблица 6. 

 

Проведени анкетни 

проучвания: 

Брой 

на 

темите 

Названия на 

темите 

Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни 0 0 0 0 0 

Асоциално поведение 0 0 0 0 0 

Насилие между деца 1 19- ти 

ноември- 

световен 

ден за борба 

с насилието 

над деца 

0 0 30 

Наркотични вещества, 

алкохол, тютюнопушене 

0 0 0 0 0 

Сексуална експлоатация 

и трафик на хора                                 

0 0 0 0 0 

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с жп-

транспорт 

0 0 0 0 0 

Здравни 0 0 0 0 0 

Културни 1 Да запазим 

природната 

среда 

0 0 25 

Спортни                         0 0 0 0 0 

Радикализъм1 0 0 0 0 0 

 

 

1 Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации с 

екстремистки или радикален характер. 
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1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-транспорта 

в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до председателите и секретарите 

на МКБППМН: 

   

Таблица 7. 

 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 0 

Брой разпространени материали 0 

Брой на информационните кампании в училищата 2 

Брой публикации в медиите 0 

Брой съвместни мероприятия с НПО 0 

             

            1.6. Консултации по заявки на родители реализирани от МКБППМН. 

1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  

 

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

0 0 0 

 

Таблица 9. Семейни консултации. 

 

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

5 0 5 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

0 0 0 
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Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

0 0 0 

 

 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 

 

Таблица 10. Индивидуални консултации. 

 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

31 16 15 

 

Таблица 11. Семейни консултации. 

 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

35 16 19 

Забележка: Попълнете на компютър.      

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

   

 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 

 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

 

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на техните 

извършители. 

Таблица 14. 

 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

 

 1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените в отчета 

превантивни програми. 

Таблица 15. 

 

Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми 

Флаери 470 22 април- Ден на земята 

Флаери 250 Приятели на природата 

Флаери 150 19 ноември- Световен ден 

за насилието над деца 

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали на 

МКБППМН, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на 

Информационен архив. 

 

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към Дирекция „Социално 

подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила 

и социални услуги. 

 

Таблица 16. 
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Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

През 2021 година от МКБППМН не са насочвани деца за предоставяне на мереки за заклила и 

социални услуги. 

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с 

напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. (Попълнете на компютър.  Няма 

настанени деца през отчетния период. 

 

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са 

осъществени. 

Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

Не са настанявани деца в в корекционно-възпитателни заведения. 

 

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са 

настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в тези 

заведения. 

Няма настанени деца във ВУИ, СПИ и ПД. 

 

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, пребивавали в 

СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени. 

 

Таблица 18. 

 

 Брой дейности Видове дейности 

СПИ 0 0 

ВУИ 0 0 

ПД 0 0 

Приюти за безнадзорни деца 0 0 

Условно осъдени 0 0 

Няма деца от община Върбица, които да са пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за 

безнадзорни деца и условно осъдени. 

 

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни в общината 

(района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в съответствие с 

Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Дейности, предприети за 

повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране 

и подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати. 

 

Таблица 19. 

 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 0 0 0 0 0 
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неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

0 0 0 0 0 

Условно 

осъдени 

0 0 0 0 0 

Осъдени на 

пробация 

0 0 0 0 0 

На територията на Община Върбица няма неучащи и неработещи непълнолетни, освободени 

от СПИ, ВУИ, ПД или условно осъдени. 

 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни.  

За осъдените условно и осъдените на пробация непълнолетни МКБППМН при Община 

Върбица получава информация от съда и чрез Инспектор от Детска педагогическа стая. 

 

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация 

непълнолетни. 

 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК  в съда 0 

На територията на Община Върбица няма условно осъдени и осъден на пробчация 

непълнолетни, освободени от СПИ, ВУИ, ПД или условно осъдени 

 

ІІІ. Възпитателни дела 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.                          Не са 

възниквали проблеми при образуване на възпитателни дела. 

 

2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно извършване 

на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от 

МКБППМН:  

Риска от повторно извършване на криминално деяние от малолетни и непълнолетни лица е 

нисък. 

 

ІV.  Консултативни кабинети и центрове за социална превенция 

1. Наименование на помощния орган.  

На територията на община Върбица няма създадени консултативни кабинети и центрове за 

превенция. Консултациите и превантивната дейност се осъществяват от МКБППМН. 

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и функционира ли в 

съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за превенция 

/Консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.)  

На територията на община Върбица няма създадени Център за превенция или Консултативен 

кабинет. 

 

V. Обществени възпитатели 

 

Таблица 21. 

 

Година Плануван брой Реално усвоени Изразходвани 
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обществени възпитатели, 

утвърдени от МФ по 

Закона за държавния 

бюджет 

бройки обществени 

възпитатели за 

съответната година 

средства по 

Наредба №2 на 

ЦКБППМН 

2021 3 2 6952,69 

2022 3 

Прогноза за 2023 3 

 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 на 

Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените 

възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря,            м. юни, 2017 г.  

Обществените възпитатели се отчитат редовно пред МКППМН. Те подготвят и представят 

при необходимост документация за работа с децата, поставен под техен възпитателен надзор, 

а именно: 

- Корекционно- възпитателен план, който съдържа описание на предвидените дейности, 

срокове и очаквани резултати; 

-  Индивидуална карта- съдържа общи данни за детето, информация за поставянето му под 

възпитателен надзор, личностни особености на детето, резултати от проведените психолого- 

педагогически изследвания / ако има такива/,описание на социалната му среда, проведени 

дейности и резултатите от тях. Информацията системно се актуализира; 

- Отчети за извършената работа- подготвят се на базата на корекционно- възпитателния план и 

отразяват извършените дейности и постигнатите резултати. 

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого са 

организирани и по чия инициатива?  

МКБППМН не е провеждала квалификационни дийности с обществените възпитатели. 

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  

Няма такива. 

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията на 

ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели 

(методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.  

4.1. Брой изготвени оценки.  

МНБППМН изготви оценки на двама обществени възпитатели. 

4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението превишава 

очакванията). 

Няма такива. 

4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло отговаря на 

изискванията /очакванията/).  

Към МКБППМН има двама обществени възпитатели, които получиха оценка 2. 

4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги отговаря на 

изискванията /очакванията/).  

Няма такива. 

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в значителна степен не 

отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ подобрение).  

Няма такива. 

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не отговаря на 

изискванията).  

Няма такива. 

 

VІ. Контролна дейност на МКБППМН.  

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на общината 

(района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. Констатации и 

резултати.  

На територията на община Върбица няма ДПС,СПИ,ВУИ,ДВНМН,ПД и приют за 

безнадзорни деца. 
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2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 10, ал. 1, 

буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  

В общината няма работещи непълнолетни. 

3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно посещаване на 

малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и 

интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната комисия при кризисни 

интервенции в екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи 

на деца-жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности.  

Извършена е една вечерна проверка в града и населените места на община Върбица от 

инспектор ДПС, свързани със спазване на Наредба № 1 на община Върбица. Проверките 

визират забраната на посещението  след 20.00 часа на малолетно лице, съответно след 22.00 

часа на непълнолетно лице в нощни заведения, барове, ресторанти, дискотеки и др., където се 

сервира алкохол, освен в присъствието на родители, настойници, попечители или лица, които 

се грижат за него. На собствениците е обърнато специално внимание върху спазването на 

нормативната уредба. При проверките не са констатирани нарушения. 

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи и 

просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.  

През 2021 година. на територията на община Върбица не е постъпил сигнал за скитащи или 

просещи деца. МКБППМН не е участвала в мобилни групи за обходи за установяване на 

такива деца. 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. МКБППМН не е 

срещала затруднения при осъществяването на контролната си 

дейност. 

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви 

нарушения?  

През 2021 година не се е налагало МКБППМН да сезира компетентни органи. 

 

VІІ. Предложения на местната комисия пред местни и централни органи по проблемите на 

предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, тяхната социална защита и развитие  

Не са правени предложения пред местни и централни органи по проблемите по 

предотвратяване и противодействието на престъпността и противообщесдтвените прояви на 

малолетни и непълнолетни и тяхната сициална защита и развитие. 

VІІІ.  Взаимодействие на местните комисии за БППМН. 

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-възпитателната 

дейност на територията на общината, със следните органи и организации: 

1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  

МКБППМН работи успешно с правозащитните и правораздавателните органи- полиция, съд, 

следствие, прокуратура. 

2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. Брой и теми.  

Няма такива. 

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети дейности за 

тяхното преодоляване.  

Няма възникнали проблеми. 

 

ІХ. Квалификационна дейност на МКБППМН. 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия и теми, 

включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на МКБППМН.   

МКБППМН не е организирала обучителни семинари и не е имала представители в 

квалификационните форми на ЦКБППМН и други организации. 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.  

Няма участвували. 
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3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове на 

комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако няма такива, 

моля, посочете причините!  

През изтеклата година секратаря на МКБППМН не е участвал в квалификационни форми на 

ЦКБППМН. Причините са от обективно естество. 

 

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна 

дейност:……1060………лева. 

 

ХI. Планувани за 2021 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за 

възнаграждение на членове на МКБППМН.  

При планувани 1000 лева за възнаграждения на членове на МКБППМН за 2021 година по 

Наредба №- 3 на ЦКБППМН, са изразходвани общо 1060 лева при разгледани 19 

възпитателни дела. 

 

ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните комисии за 

БППМН през 2021 г., моля попълнете таблица 22: 

Таблица 22. 

 

ХІІІ.  Ваши идеи и предложения до ЦКБППМН.  

Няма предложения до ЦКБППМН. 

 

ХІV.  Моля, посочете в доклада: 

1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя и секретаря на 

МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната комисия (ако има такава); факс 

на общината или местната комисия, телефони на ИДПС във Вашата община и на Дирекция 

„Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето”.  

 

Бейсим Мустафа 

Заместник кмет на община Върбица 

и Председател на МКБППМН – Върбица 

Адрес: гр.Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40” 

тел. 05391/21-68;  мобилен тел.: 0887661952 

  

Атанас Атанасов 

Секретар на МКБППМН – Върбица 

Адрес: гр.Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 

тел.05391/20-24; мобилен тел.: 0894525903 

agpol@abv.bg 

  

Красимира Димитрова-Инспектор ДПС при РУ Велики Преслав 

Адрес: гр.Велики Преслав, ул. „Борис Спиров” №- 18 

тел.0538/42503  мобилен тел.: 0894743434 

    

Паулина Скобелева  - отдел ЗД 

гр.Върбица,  ул.”Христо Ботев” № 16 

тел.05391/21-84    мобилен тел.: 0894677499 

 

 

Получени средства по ЗДБ за 

МКБППМН за 2021 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 

МКБППМН за 2021 г. – общо 

(в лева) 

Необходими средства 

за 2023 г. – общо (в 

лева) 

21390 лв 9301,53 лв 35000 лв 
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Препис! 

 

 

                                                 РЕШЕНИЕ:№2 

 

    по протокол №30 от 31.01.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №6/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2022 г.  

  

Резултати   от   гласуване: 

 за   -   15 

против   -   0;   

            въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

На основание с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                                 РЕШЕНИЕ:№2 

 

На основание чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет – 

Върбица  приема предложеният проект на Програма за управление и разпореждане с имоти -  

общинска собственост за 2022 г. 
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Проект! 

                                                 ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска  

собственост за  2022г. 

 

               I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

В изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет приема 

годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост. Тя е 

разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. 

Основният принцип при управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост 

трябва да е съобразен с чл.11 ал. 1 от Закона за общинската собственост, където законово са 

регламентирани принципите за нейното управление, а именно "в интерес на населението в 

общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин". 

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти, собственост 

на общината се извършва под контрола на Общински съвет, съобразно разпоредбите на 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет - Върбица 

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при нейното 

изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия 

(икономически, пазарни и др.) и нормативната уредба. 

Очакваните приходи и разходи в програмата са прогнозни и са направени въз основа на 

сключени сделки и проявен инвеститорски интерес през предходната година. 

 

          II. ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

1. РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  

              1.1. Продажба 

Обект на продажба през 2022г. ще са: застроени и незастроени имоти в границите на 

населените места (в регулация) и имоти извън границите на населените места.  

 

              1.1.1. Застроени имоти в регулация 

Терените - частна общинска собственост, които ще бъдат предложени за продажба през 2022г. 

могат да бъдат застроени с общински сгради или сгради   собственост   на   други   

физически/юридически   лица   (отстъпено   право   на   строеж). 

Застроените със сгради - частна общинска собственост терени подробно описани в списък - 

приложение № 1  към настоящата програма, са предимно нефункциониращи вече училища, 

детски градини и др. Сградите обикновено са големи, масивни, многоетажни, а прилежащият 

към тях терен е с голяма площ. Финансовите средства за стопанисване на този вид имоти са 

недостатъчни, поради което те се рушат и ограбват.  

Застроените въз основа на отстъпено право на строеж терени (постройките са собственост на   

физически   или   юридически   лица)   обикновено   са   с   малка   площ до 2000 кв. м. 

Разпоредителни сделки с тези имоти ще се извършват при проявен интерес от собствениците 

на сградите върху тях, по реда на чл. 35, ал.3 oт ЗОС. 

 

             1.1.2.  Незастроени имоти в регулация 
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Незастроени имоти - частна общинска собственост, в границите на населеното място, 

подробно описани в списък - приложение № 2  към настоящата програма са предимно дворни 

места с площ до 2500 кв.м. Тези терени подлежат на разпоредителни сделки без ограничения 

по реда на ЗОС.  

 

               1.1.3. Имоти извън регулация 

Тук обект на разпоредителна сделка са земеделски земи частна общинска собственост, с обща 

площ от 1 888,904 дка, находящи се в следните землища: гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево,  

с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово подробно описани в списък - приложение 

№ 4  към настоящата програма. Същите представляват предимно пустеещи земи, които не се 

обработват от години. Към тези имоти няма проявен интерес от наематели/арендатори или 

купувачи. Същите не носят приходи на община Върбица, а от друга страна, поддържането им 

в добро състояние е свързано с извършване на неоправдани разходи.  

Прогнозните приходи от продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, са 

отразени в Таблица 1. 

             1.2.Замяна 

Замяна на общински имот - частна общинска собственост, може да бъде извършена след 

решение на Общински съвет при проявен интерес и при доказана полза за Общината 

(уедряване на имот, ликвидиране на съсобственост, нужда от друг тип имоти др.) 

            1.3.Дарение 

Дарение на имот - частна общинска собственост, може да се извършва само в изключителни 

случаи, след решение на Общински съвет. 

           1.4.Делба (прекратяване на съсобственост) 

Община Върбица е съсобственик от търговска сграда с РПК Върбица. Общината ще извършва 

разпоредителни сделки по реда на ЗОС. 

Прогнозни приходи от прекратяване на съсобственост не са заложени в Таблица 1, поради 

факта, че към момента на утвърждаване на настоящата програма няма заявен интерес от 

страна на съсобственици. 

           1.5.Учредяване на ограничени вещни права 

Община Върбица планира да учредява ограничени вещни права предимно върху имоти, 

попадащи в жилищни територии на населените места (т. 1.1.1 и т. 1.1.2 от настоящата 

програма). Изключение прави учредяването на право на преминаване и прокарване върху 

общински имоти, което най-често засяга имоти извън регулационните граници на населените 

места (т. 1.1.3). 

При постъпване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, Община 

Върбица ще учредява възмездно или безвъзмездно ограничени вещни права, спазвайки 

изискванията на действащата нормативна уредба. За предпочитане е, когато има възможност, 

да се учредяват вещни права срещу придобиване на собственост. 

Очакваните приходи от учредяване на ограничени вещни права върху имоти - общинска 

собственост са отразени в Таблица 1, т. 2. 

        3. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА 

        3.1.Земеделски земи: 

Община Върбица ще отдава под наем/аренда свободни земеделски земи (ниви, ливади, 

пасища, мери и др.), както и такива попаднали в споразуменията по чл.37в от ЗСПЗЗ за 

образуване на масиви. 

      Прогнозният приход от отдаването под наем на земеделски земи е заложен в Таблица 2. 

        3.2.Сгради 

Всички свободни сгради или части от тях - публична и частна общинска собственост, могат да 

се отдават под наем по цени определени от Общински съвет – Върбица. 

 Отдаването под наем ще се извършва, ако за съответния обект няма по-добро инвестиционно 

предложение, по реда на ЗОС и други специални закони. 

 

        3.3.Други общински имоти: 
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При проявен интерес от страна на физически или юридически лица към други общински 

имоти (празни дворни места, зелени площи в училища, ДГ и стадиони, пасища, мери и др.). 

същите може да се дават: под наем, за ползване, за поставяне и др. 

Очакваните доходи от отдаването под наем на терени и нежилищни имоти или части от тях са 

отразени в Таблица 2. 

 

          III. ПРОГНОЗА НА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ II РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – 

ОБЩИНСКАСОБСТВЕНОСТ 

 

   1.ПРИХОДИ 

В резултат на стопанисването, управлението и разпореждането с имоти - общинска 

собственост се очаква да бъдат реализирани следните приходи. 

      Таблица 1  

№ 

по 

ред 
Вид дейност 

Прогнозен 
резултат 

При пълна 

реализация 

(лв) 

При частична 

реализация 

(лв) 
1. От продажба на имоти - общинска собственост 1 300 000,00 650 000,00 

2. От учредени вещни права  7 000.00 3 500.00 

ВСИЧКО: 1 307 000,00 653 500,00 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  
№ 
по 
ред 

Вид дейност 

Очакван приход 

/лв./ 

1. Наем земеделски земи 190 000.00 

2. Наем жилищни имоти 1 100.00 

3. Наем нежилищни имоти 60 000.00 

 ВСИЧКО: 251 100.00 

                

 

 

 

    2. РАЗХОДИ 

При стопанисване,  управление  и разпореждане с  имоти – общинска собственост, са 

   планирани следните минимални разходи: 

 



                                                                      1 

1. Изготвяне на пазарни оценки на имоти или на вещни права върху имоти от 
независим лицензиран оценител - 16 000.00 лева; 

2. Публикуване на обяви в централни и/или местни ежедневници - 4 000.00 лева; 
3. Проектиране на ПУП - 7 000.00 лева; 
4. Кадастрално заснемане - 4 000.00 лева; 
5. Издаване на скица за земеделски имот, заверка на скица, презаверяване на скица, 

както и за издаване на скици от Служба по геодезия, картография и кадастър - 6 000.00 лева; 
6. Удостоверение за характеристика на земеделски имот – 4 000.00 лева; 
7. Промени в регистър имоти – 2 000.00 лева; 
8. Промени в регистър собственици   - 2 000.00 лева; 
9. Трасиране на земеделски имот- 3 000.00 лева; 

           10. Заснимане на имот - 3 000.00 лева; 
           11. Промяна начин на трайно ползване – 2 000.00 лева; 
           12. За отчуждаване на имоти за неотложни общински нужди - 10 000,00лв. 
           13. Премахване на сгради и поставяеми обекти - 1 500.00 лева. 

 
 
ІV. ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ 
Съгласно §1, т.6 от Допълнителните разпоредби към Закона за общинската 

собственост, "обекти от първостепенно значение" са: общински пътища, метрополитени, 
трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за 
третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти - публична общинска 
собственост. 

 
V. Мерки за подобряване на организацията на работата по управлението на общинската 

собственост, в това число и на публичния достъп на местната общност до информацията за 
изпълнението на годишната програма : 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост 
е за 2022 година. Програмата определя основните параметри и принципи на управление и 
видовете разпореждания по групи имоти. 

Предмет на програмата са имоти – общинска собственост. 
С имотите и вещите, които са извън обхвата на програмата се извършват 

разпоредителни действия след актуализиране на програмата при проявен инвеститорски 
интерес от страна на физически или юридически лица. Програмата се актуализира с отделно 
решение или като част от решението на Общинския съвет, с което се извършва съответното 
разпоредително действие или действие по управление на съответния имот. 

При необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет на основание 
чл.8, ал.9 от ЗОС. 

Програмата по чл.8, ал. 9 от ЗОС, както и решенията, с които се извършват 
актуализации и промени в нея, се обявяват публично на населението на определените за 
целта места и се публикуват на интернет страницата на общината по реда на обявяване и 
публикуване на всички други решения на Общинския съвет. 

 
VІ. ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО 

С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с 

проекта за бюджет за 2022г. 
1. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост: 
- Законосъобразност; 
- Приоритетност на обществения интерес; 
- Публичност;  
- Целесъобразност; 
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- Състезателност при разпореждането. 
- Получаване на добър приход, но и добро стопанисване на имота 
2. Основни цели: 
- Осигуряване на устойчиво развитие на общината и подобряване селищната среда 

чрез недопускане имоти или група имоти в определени райони да бъдат изоставени и не 
стопанисвани. 

- Предоставяните имоти за управление, наем или разпореждането чрез продажба да 
създаде условия за бизнес, което да доведе и до разширяване на пазара на труда. 

- Осигуряване на условия за развитието на културата, спорта, отдиха, туризма и 
повишаване на сигурността включително и чрез привличане на инвеститори и партньори. 

- Опазване и подобряване на екологичната среда. 
- Гарантиране на ефективно управление и запазване нивото на приходи от 

стопанисването на общинската собственост. 
 - Изпълнение на плана за собствените приходи през 2022г. 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящата Програма обхваща бюджетната 2022 година. Тя се приема на основание 

чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и 
може да бъде актуализирана през годината. 

 

 

 
Приложение №1 

 
 
 

Списък на застроени имоти в регулация за продажба през 2022г.: 
 
 
 

I.  гр.Върбица:  

1. УПИ XXIX-1011, кв.39 с площ 1515 кв.м. и построените в него МС- 354 кв.м. и 18 
кв.м. 

2. УПИ I-458, кв. 58 с площ 675 кв.м. и построените в него МС-95 кв.м. /бивша баня/ , 
ПС- 31 кв.м. и навес-11 кв.м.  

 II. с. Методиево:  

1.  Масивна сграда  /бивша автоспирка /с площ 18,00 кв.м, построена в УПИ отреден 
за озеленяване;  

III. с. Сушина : 

1. ПИ с идентификатор № 703998.501.66 с площ 2889 кв.м. и построените в него ПС с 
160 кв.м. и  6 кв.м.; 

2. ПИ с идентификатор № 70398.501.305 с площ 435 кв.м.   УПИ XII, кв.22 с площ 435 
кв.м., и построената в него ПС на два етажа  със застроена площ 120 кв.м. 

IV. с. Иваново:  

1. УПИ V-627, кв.7 с площ 2 415 кв.м. заедно с построените в него МС със ЗП 132 
кв.м., масивен гараж  - 66 кв.м. и  ПС - 135 кв.м.; 

2.  УПИ XII-522, кв.47 с площ 3 000 кв.м. заедно с построените в него  МС - 67 кв.м., 
23 кв.м. и ПС- 40 кв.м. 

V. с. Ловец:  
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1. УПИ IX-52 кв.8 , с площ 780 кв.м. заедно с построената в него МС с площ  85 кв.м.; 

2. УПИ V кв.42, с площ 1385 кв.м. заедно с построените в него  3 броя ПС с обща ЗП 

188 кв.м. 

VI. с. Бяла река : 

1. УПИ II-374, кв. 11 дворно място с площ 2218 кв.м. заедно с построените в него ПС- 

44 кв. м. и навес- 30 кв.м. 

VII. с. Менгишево  

1.УПИ ХII-522, кв. 47 дворно място с площ 800 кв.м. заедно с построените в него МС- 

62 кв. м., МС- 23 кв.м. и ПС – 40кв.м. 

 

                                                                                                                  Приложение №2 
 
 

Списък на незастроени имоти в регулация за продажба през 2022: 
 
 

I.  гр.Върбица:  

1. УПИ XXXI-1013, кв.39  с площ 872 кв.м.; 

2. УПИ XXX-1012, кв. 39,  с площ 906 кв.м.; 

3. УПИ XXIII-9г, кв. 1 с площ 353 кв. м.; 

4. УПИ VII, кв. 69 с площ 570кв. м.; 

5. УПИ XXIV, кв. 27 с площ 555 кв. м.; 

  

II. с.Чернооково:  

1. УПИ ХVІІІ, кв.7 с площ 995 кв.м; 

2. УПИ ХІХ, кв. 7 с площ 995 кв.м; 

3.УПИ ХХІ, кв.7 с площ  1225 кв.м.; 

4. УПИ VІ, кв.1 с площ 850 кв.м; 

5. УПИ VІІ, кв.1 с площ 835 кв.м; 

6. УПИ VІІІ, кв.1 с площ 1010 кв.м; 

7. УПИ ІХ, кв.1 с площ 1000 кв.м.; 

8. УПИ Х, кв.1 с площ 925 кв.м.; 

9. УПИ ХІ, кв.1 с площ 925 кв.м. 

 

III. с.Ловец:  

1. УПИ X, кв. 25 с площ 600 кв.м. 

2. УПИ XI, кв. 25 с площ 600 кв.м. 

3. УПИ XII, кв. 25 с площ 600 кв.м.  

4. УПИ XIII, кв. 25 с площ 392 кв.м. 

5. УПИ I, кв. 26 с площ 845 кв.м.  

6. УПИ II, кв. 26 с площ 897 кв.м. 

 

IV. с.Иваново: 

1. УПИ VII-630, кв.7  с площ 795 кв.м.; 

2. УПИ VIII-629, кв.7  с площ 925 кв.м.; 
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3. УПИ IX-628, кв.7  с площ  1077 кв.м.; 

4. УПИ XIII- 522а, кв.47 с площ 1090кв.м.; 

5. УПИ XIV-522б, кв.47 с площ 1120кв.м. 

 

 

V. с. Менгишево:  

1. УПИ I-57, кв. 72 с площ 660 кв.м.; 

2. УПИ XIX, кв.54 с площ 1050кв.м. 
 
 
 
 

 
                                                                                                                              Приложение №3 

 
 
 

Описание на имотите които общината има намерение да придобие в собственост  през 
2022г. и способите за тяхното придобиване. 

 
 

 

№ 

Предмет на 

отчуждаване-

поземлени имоти 

Целеви обект/проект Способ за 

придобиване 

1 Масивна сграда 

/бивша автоспирка/ с 

площ 30,80кв.м, 

построена в УПИ Х, 

кв.41 по плана на   

с.Иваново 

 

Реконструкция, ремонт, 

разширяване и благоустрояване на 

централен площад и парк в 

с.Иваново 

Покупко-

продажба/ 

отчуждаване 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              Приложение №4 

 
Списък на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи за 

продажба през 2022: 
 

 

 

 

Имоти 

 

Имот номер 

 

Площ 

 

АОС 

№ 

 

Имоти в землището на село Тушовица 
   

Имот № 000124 в землището на с.Тушовица, местността 

’’Сирен тарасъ" с площ 2,318 дка с начин на трайно 

ползване - полска култура, категория на земята - шеста. 

 

73537.23.124 

 

 

2.318 дка 

 

864 
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Имот № 000125 в землището на с.Тушовица, местността 

" Сирен тарасъ" с площ 1,949 дка с начин на трайно 

ползване - полска култура, категория на земята - шеста. 

 

73537.23.125 

 

1.949 дка 

 

865 

Имот № 000162 в землището на с.Тушовица, местността 

"Бюк тарла" с площ 1,439 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.13.162 

 

1.439 дка 

 

866 

Имот № 006021 в землището на с.Тушовица, местността 

" Асалък" с площ 1,460 дка с начин на трайно ползване - 

затревена нива, категория на земята - осма. 

 

73537.6.21 

 

1.460 дка 

 

867 

Имот № 008010 в землището на с.Тушовица, местността 

"Армутлук" с площ 1,641 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - осма. 

 

73537.8.10 

 

1.641 дка 

 

868 

Имот № 008025 в землището на с.Тушовица, местността 

"Кирезлик" с площ 1,973 дка с начин на трайно ползване 

– нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.8.25 

 

1.973 дка 

 

2184 

Имот № 009002 в землището на с.Тушовица, местността 

"Куванлък" с площ 7,317 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.9.2 

 

7.317 дка 

 

869 

Имот № 009005 в землището на с.Тушовица, местността  

"Куванлък" с площ 2,904 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.9.5 

 

2.904 дка 

 

870 

Имот № 010005 в землището на с.Тушовица, местността 

"Кирезлик" с площ 3,535 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.10.5 

 

3.535 дка 

 

871 

Имот № 012001 в землището на с.Тушовица, местността 

"Койун кедик" с площ 1,718 дка с начин на трайно 

ползване – нива, категория на земята - осма. 

 

73537.12.1 

 

1.718 дка 

 

872 

Имот № 013017 в землището на с.Тушовица, местността 

"Бюк тарла" с площ 2,119 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.13.17 

 

2.119 дка 

 

873 

Имот № 013020 в землището на с.Тушовица, местността 

"Бюк тарла" с площ 7,976 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.13.20 

 

7.976 дка 

 

874 

Имот № 014018 в землището на с.Тушовица, местността 

"Дам ери" с площ 2,820 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - шеста. 

 

73537.14.18 

 

2.820 дка 

 

875 

Имот № 014037 в землището на с.Тушовица, местността 

"Дам ери" с площ 1,522 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.14.37 

 

1.522 дка 

 

905 

Имот № 016003 в землището на с.Тушовица, местността 

"Долай алтъ" с площ 2,705 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

 

73537.16.3 

 

 

2.705 дка 

 

876 

Имот № 017001 в землището на с.Тушовица, местността 

"Бюк алтъ" с площ 1,613 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - трета. 

 

73537.17.1 

 

1.613 дка 

 

 

877 

Имот № 018001 в землището на с.Тушовица, местността 

"Домуз коюсу" с площ 2,700 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.18.1 

 

2.700 дка 

 

878 
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Имот № 018010 в землището на с.Тушовица, местността 

"Домуз коюсу" с площ 1,309 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.18.10 

 

1.309 дка 

 

879 

Имот № 018043 в землището на с.Тушовица, местността 

"Домуз коюсу" с площ 2,842 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.18.43 

 

2.842 дка 

 

880 

Имот № 018048 в землището на с.Тушовица, местността 

"Домуз коюсу" с площ 2,970 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.18.48 

 

2.970 дка 

 

881 

Имот № 018061 в землището на с.Тушовица, местността 

"Домуз коюсу" с площ 3,804 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.18.61 

 

3.804 дка 

 

882 

Имот № 020007 в землището на с.Тушовица, местността 

"Чанаджик" с площ 4,171 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

73537.20.7 

 

4.171 дка 

 

885 

Имот № 020010 в землището на с.Тушовица, местността 

"Чанаджик" с площ 0,587 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

73537.20.10 

 

0.587 дка 

 

886 

Имот № 021022 в землището на с.Тушовица, местността 

"Канджа дере” с площ 2,467 дка с начин на трайно 

ползване -нива, категория на земята - пета. 

 

73537.21.22 

 

2.467 дка 

 

887 

Имот № 021033 в землището на с.Тушовица, местността 

"Канджа дере" с площ 2,453 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

73537.21.33 

 

2.453 дка 

 

888 

Имот № 021034 в землището на с.Тушовица, местността 

"Канджа дере" с площ 2,000 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

73537.21.34 

 

2.000 дка 

 

889 

Имот № 021040 в землището на с.Тушовица, местността 

"Канджа дере" с площ 2,620 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

73537.21.40 

 

2,620 дка 

 

890 

Имот № 022005 в землището на с.Тушовица, местността 

"Авлуджик" с площ 0,574 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.22.5 

 

0.574 дка 

 

891 

Имот № 022008 в землището на с.Тушовица, местността 

"Авлуджик" с площ 3,293 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.22.8 

 

3.293 дка 

 

892 

Имот № 022032 в землището на с.Тушовица, местността 

"Авлуджик" с площ 2,496 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.22.32 

 

2.496 дка 

 

893 

Имот № 022048 в землището на с.Тушовица, местността 

"Авлуджик" с площ 6,283 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.22.48 

 

6.283 дка 

 

894 

Имот № 022058 в землището на с.Тушовица, местността 

"Авлуджик" с площ 0,655 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.22.58 

 

0.655 дка 

 

895 

Имот № 023006 в землището на с.Тушовица, местността 

"Сирен тарасъ" с площ 6,382 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

73537.23.6 

 

6.382 дка 

 

896 

Имот № 023025 в землището на с.Тушовица, местността 

"Сирен тарасъ" с площ 6,253 дка с начин на трайно 

 

73537.23.25 

 

6.253 дка 

 

897 
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ползване - нива, категория на земята - шеста. 

Имот № 026001 в землището на с.Тушовица, местността 

"Калето" с площ 2,562 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - шеста. 

 

73537.26.1 

 

2.562 дка 

 

911 

Имот № 027001 в землището на с.Тушовица, местността 

"Калето" с площ 3,725 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - шеста. 

 

73537.27.1 

 

3.725 дка 

 

912 

Имот № 029004 в землището на с.Тушовица, местността 

"Туршу армут" с площ 2,662 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

73537.29.4 

 

2.662 дка 

 

914 

Имот № 030001 в землището на с.Тушовица, местността 

"Радич" с площ 2,496 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.30.1 

 

2.496 дка 

 

915 

Имот № 030022 в землището на с.Тушовица, местността 

"Радич" с площ 0,767 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.30.22 

 

0.767 дка 

 

916 

Имот №0 30035 в землището на с.Тушовица, местността 

"Радич" с площ 2,439 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.30.35 

 

2.439 дка 

 

917 

Имот № 030081 в землището на с.Тушовица, местността 

"Радич" с площ 13,375 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.30.81 

 

13.375 дка 

 

918 

Имот №031007 в землището на с.Тушовица, местността 

"Домуз дамъ" с площ 2,230 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

73537.31.7 

 

2.230 дка 

 

919 

Имот № 031021 в землището на с.Тушовица, местността 

"Боклуджа" с площ 9,185 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.31.21 

 

9.185 дка 

 

920 

Имот № 031035 в землището на с.Тушовица, местността 

"Боклуджа" с площ 1,908 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.31.35 

 

1.908 дка 

 

921 

Имот № 032001 в землището на с.Тушовица, местността 

"Дере чатал" с площ 2,282 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - 

четвърта. 

 

73537.32.1 

 

2.282 дка 

 

2200 

Имот № 033003 в землището на с.Тушовица, местността 

"Орта тарла" с площ 4,658 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.33.3 

 

4.658 дка 

 

922 

Имот № 034007 в землището на с.Тушовица, местността 

"Боклуджа" с площ 1,142 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.34.7 

 

1.142 дка 

 

923 

Имот № 035013 в землището на с.Тушовица, местността 

"Бене тарла" с площ 2,414 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

73537.35.13 

 

2.414 дка 

 

924 

Имот № 036019 в землището на с.Тушовица, местността 

"Еш отулар" с площ 2,562 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.36.19 

 

2.562 дка 

 

925 
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Имот № 036029 в землището на с.Тушовица, местността 

"Куз чаир" с площ 2,175 дка с начин на трайно ползване 

– овощна градина - тер., категория на земята - шеста 

/2.028дка/ и четвърта /0.147дка/. 

 

73537.36.29 

 

2.175 дка 

 

2202 

Имот № 036030 в землището на с.Тушовица, местността 

"Куз чаир" с площ 2,900 дка с начин на трайно ползване 

– овощна градина - тер., категория на земята - шеста. 

 

73537.36.30 

 

2.900 дка 

 

2203 

Имот № 036041 в землището на с.Тушовица, местността 

"Куз чаир" с площ 28,874 дка с начин на трайно ползване 

– овощна градина - тер., категория на земята - шеста 

/2.653дка/ и четвърта /26.221 дка/. 

 

73537.36.41 

 

28.874 дка 

 

2204 

Имот № 036050 в землището на с.Тушовица, местността 

"Куз чаир" с площ 4,553 дка с начин на трайно ползване 

– овощна градина - тер., категория на земята - четвърта. 

 

73537.36.50 

 

4.553 дка 

 

2205 

Имот № 037016 в землището на с.Тушовица, местността 

"Каян тарла" с площ 2,484 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина - тер., категория на земята - 

шеста. 

 

73537.37.16 

 

2.484 дка 

 

2206 

Имот № 037017 в землището на с.Тушовица, местността 

"Каян тарла" с площ 2,900 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина - тер., категория на земята - 

седма. 

 

73537.37.17 

 

2.900 дка 

 

2207 

Имот № 037024 в землището на с.Тушовица, местността 

"Каян тарла" с площ 5,640 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина - тер., категория на земята - 

седма. 

 

73537.37.24 

 

5.640 дка 

 

2208 

Имот № 037025 в землището на с.Тушовица, местността 

мКаян тарла" с площ 2,050 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина - тер., категория на земята - 

седма. 

 

73537.37.25 

 

2.050 дка 

 

2209 

Имот № 037041 в землището на с.Тушовица, местността 

"Каян тарла" с площ 2,237 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина - тер., категория на земята - 

четвърта. 

 

73537.37.41 

 

2.237 дка 

 

2210 

Имот № 038026 в землището на с.Тушовица, местността 

"Сиври козу" с площ 19,034 дка с начин на трайно 

ползване - овощна градина - тер., категория на земята - 

седма. 

 

73537.38.26 

 

19.034 дка 

 

2211 

Имот № 038039 в землището на с.Тушовица, местността 

"Сиври козу" с площ 20,500 дка с начин на трайно 

ползване - овощна градина - тер., категория на земята - 

седма /1.240дка/ и 

четвърта /19.260дка/.  

 

73537.38.39 

 

20.500 дка 

 

2212 

Имот № 038052 в землището на с.Тушовица, местността 

"Сиври козу" с площ 12,784 дка с начин на трайно 

ползване - овощна градина - тер., категория на земята - 

седма. 

 

73537.38.52 

 

12.784 дка 

 

2213 

Имот № 038055 в землището на с.Тушовица, местността 

"Сиври козу" с площ 17,767 дка с начин на трайно 

ползване - овощна градина - тер., категория на земята - 

 

73537.38.55 

 

17.767 дка 

 

2214 
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седма. 

Имот № 039009 в землището на с.Тушовица, местността 

"Чотоклук" с площ 0,980 дка с начин на трайно ползване 

- затревена нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.39.9 

 

0.980 дка 
927 

Имот № 040005 в землището на с.Тушовица, местността 

"Сърери дорусу" с площ 2,662 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.40.5 

 

2.662 дка 

 

928 

Имот № 042048 в землището на с.Тушовица, местността 

"Тавшан алан" с площ 4,108 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

73537.42.48 

 

4,108 дка 

 

933 

Имот № 042057 в землището на с.Тушовица, местността 

"Тавшан алан" с площ 2,950 дка с начин на трайно 

ползване - нива,^категория на земята - четвърта. 

 

73537.42.57 

 

2.950 дка 

 

934 

Имот № 043018 в землището на с.Тушовица, местността 

"Бедженелик" с площ 3,500 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - осма. 

 

73537.43.18 

 

3.500 дка 

 

935 

Имот № 043081 в землището на с.Тушовица, местността 

"Тарла съртъ" с площ 3,875 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - осма. 

 

73537.43.81 

 

3.875 дка 

 

936 

Имот № 045037 в землището на с.Тушовица, местността 

"Бюк ада" с площ 2,358 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - шеста. 

 

73537.45.37 

 

2.358 дка 

 

937 

Имот № 046008 в землището на с.Тушовица, местността 

"Къзълък" с площ 5,300 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - шеста. 

 

73537.46.8 

 

5.300 дка 

 

938 

Имот № 047005 в землището на с.Тушовица, местността 

"Аладасъ" с площ 9,730 дка с начин на трайно ползване - 

затревена нива, категория на земята - шеста. 

 

73537.47.5 

 

9.730 дка 

 

939 

Имот № 047006 в землището на с.Тушовица, местността 

"Аладасъ" с площ  4,000 дка с начин на трайно ползване - 

затревена нива, категория на земята - шеста. 

 

73537.47.6 

 

4.000 дка 

 

940 

Имот № 048006 в землището на с.Тушовица, местността 

"Ачмалък" с площ 2,854 дка с начин на трайно ползване - 

затревена нива, категория на земята - пета. 

 

73537.48.6 

 

2.854 дка 

 

941 

Имот № 050037 в землището на с. Тушовица, местността 

"Бедженелик" с площ 1,279 дка с начин на трайно 

ползване - полска култура, категория на земята - шеста. 

 

73537.50.37 

 

1.279 дка 

 

942 

ОБЩО С. ТУШОВИЦА   
 

320.769 дка 
 

Имоти в землището на село Ловец    

Имот № 000206 в землището на с.Ловец, местността 

"Ирек ясак" с площ 1,016 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - девета. 

 

43949.21.206 

 

1.016 дка 

 

1134 

Имот № 000207 в землището на с.Ловец, местността 

"Ирек ясак" с площ 0,268 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - девета. 

 

43949.21.207 

 

0.268 дка 

 

1135 

Имот № 000208 в землището на с.Ловец, местността 

"Юртлук" с площ 0,906 дка с начин на трайно ползване - 

 

43949.21.208 

 

0.906 дка 

 

1136 
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нива, категория на земята - девета.  

Имот № 000209 в землището на с.Ловец, местността 

"Юртлук" с площ 1,313 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - девета. 

 

43949.21.209 

 

1.313 дка 

 

1137 

Имот № 000210 в землището на с.Ловец, местността 

"Юртлук" с площ 0,111 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - девета. 

 

43949.21.210 

 

0.111 дка 

 

1138 

Имот № 000211 в землището на с.Ловец, местността 

"Юртлук" с площ 1,439 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - девета. 

 

43949.21.211 

 

1.439 дка 

 

1139 

Имот № 000212 в землището на с.Ловец, местността 

"Юртлук" с площ 0,338 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - девета. 

 

43949.21.212 

 

0.338 дка 

 

1140 

Имот № 000213 в землището на с.Ловец, местността 

"Къшладжик" с площ 1,534 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

43949.25.213 

 

1.534 дка 

 

1141 

Имот № 000214 в землището на с.Ловец, местността 

"Къшладжик" с площ 1,343 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

43949.25.214 

 

1.343 дка 

 

1142 

Имот № 000215 в землището на с.Ловец, местността 

"Къшладжик" с площ 1,050 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

43949.25.215 

 

1.050 дка 

 

1143 

Имот № 000216 в землището на с.Ловец, местността 

"Къшладжик" с площ 1,384 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

43949.25.216 

 

1.384 дка 

 

1144 

Имот № 000217 в землището на с.Ловец, местността 

"Къшладжик" с площ 2,124 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

43949.25.217 

 

2.124 дка 

 

1145 

Имот № 000218 в землището на с.Ловец, местността 

"Къшладжик" с площ 1,002 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

43949.25.218 

 

1.002 дка 

 

1146 

Имот № 000219 в землището на с.Ловец, местността 

"Къшладжик" с площ 2,441 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

43949.25.219 

 

2.441 дка 

 

1147 

Имот № 000220 в землището на с.Ловец, местността 

"Сърта" с площ 0,073 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта. 

 

43949.34.220 

 

0.073 дка 

 

1148 

Имот № 000221 в землището на с.Ловец, местността 

"Сърта" с площ 0,098 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта. 

 

43949.34.221 

 

0,098 дка 

 

1149 

Имот № 002021 в землището на с.Ловец, местността 

"Оламурлък алтъ" с площ 0,905 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

43949.2.21 

 

0.905 дка 

 

1150 

Имот № 004060 в землището на с.Ловец, местността 

"Иреклик" с площ 1,145 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта.  

 

43949.4.60 

 

1.145 дка 

 

1151 

Имот № 010014 в землището на с.Ловец, местността 

„Синан дере” с площ 0,219 дка с начин на трайно 

 

43949.10.14 

 

0.219 дка 

 

1152 
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ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

Имот № 013016 в землището на с.Ловец, местността 

"Куванлък" с площ 1,025 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - трета. 

 

43949.13.16 

 

1.025 дка 

 

1156 

Имот № 018033 в землището на с.Ловец, местността 

"Довру юстю" с площ 3,806 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

43949.18.33 

 

3.806 дка 

 

1160 

Имот № 025011 в землището на с.Ловец, местността 

"Къшладжик" с площ 1,304 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

43949.25.11 

 

1.304 дка 

 

1161 

Имот № 025013 в землището на с.Ловец, местността 

"Къшладжик" с площ 0,812 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

43949.25.13 

 

0.812 дка 

 

1162 

Имот № 027005 в землището на с.Ловец, местността 

"Юртлук" с площ 1,892 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - девета. 

 

43949.27.5 

 

1.892 дка 

 

1163 

Имот № 027007 в землището на с.Ловец, местността 

"Юртлук" с площ 0,999 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - девета. 

 

43949.27.7 

 

0.999 дка 

 

1164 

Имот № 027034 в землището на с.Ловец, местността 

"Юртлук" с площ 1,200 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - девета. 

 

43949.27.34 

 

1.200 дка 

 

1165 

Имот № 028012 в землището на с.Ловец, местността 

"Ирек ясак" с площ 4,033 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - девета. 

 

43949.28.12 

 

4.033 дка 

 

1167 

Имот № 029001 в землището на с.Ловец, местността 

"Ирек ясак" с площ 0,797 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - девета. 

 

43949.29.1 

 

0.797 дка 

 

1168 

Имот № 029010 в землището на с.Ловец, местността 

"Ирек ясак" с площ 11,344 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - девета. 

 

43949.29.10 

 

11.344 дка 

 

1169 

Имот № 029012 в землището на с.Ловец, местността 

"Ирек ясак" с площ 0,766 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - девета. 

 

43949.29.12 

 

0.766 дка 

 

1170 

Имот № 029013 в землището на с.Ловец, местността 

"Ирек ясак" с площ 1,931 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - девета. 

 

43949.29.13 

 

1.931 дка 

 

1171 

Имот № 029014 в землището на с,Ловец, местността 

"Ирек ясак" с площ 3,533 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - девета. 

 

43949.29.14 

 

3.533 дка 

 

1172 

ОБЩО С. ЛОВЕЦ   
 

52.151 дка 
 

Имоти в землището на село Иваново    

Имот № 003020 в землището на с.Иваново, местността 

"Поскилек" с площ 0,439 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.3.20 

 

0.439 дка 

 

787 

Имот № 003026 в землището на с.Иваново, местността 

"Поскилек" с площ 0,477 дка с начин на трайно ползване 

 

32113.3.26 

 

0.477 дка 

 

788 
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- нива, категория на земята - шеста. 

Имот № 003031 в землището на с.Иваново, местността 

"Поскилек" с площ 1,372 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.3.31 

 

1.372 дка 

 

789 

Имот № 003032 в землището на с.Иваново, местността 

"Поскилек" с площ 0,674 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.3.32 

 

0.674 дка 

 

790 

Имот № 003034 в землището на с.Иваново, местността 

"Поскилек" с площ 0,258 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.3.34 

 

0.258 дка 

 

791 

Имот № 003039 в землището на с.Иваново, местността 

"Поскилек" с площ 0,636 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.3.39 

 

0.636 дка 

 

792 

Имот № 003042 в землището на с.Иваново, местността 

"Поскилек" с площ 0,837 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.3.42 

 

0.837 дка 

 

793 

Имот № 004022 в землището на с.Иваново, местността 

"Аджи кирез" с площ 0,315 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.4.22 

 

0.315 дка 

 

794 

Имот № 005009 в землището на с.Иваново, местността 

"Аджи кирез" с площ 29,500 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.5.9 

 

29.500 дка 

 

1726 

Имот № 005010 в землището на с.Иваново, местността 

"Аджи кирез" с площ 13,179 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.5.10 

 

13.179 дка 

 

1727 

Имот № 008009 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,689 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - шеста. 

 

32113.8.9 

 

0.689 дка 

 

796 

Имот № 008011 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,717 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - шеста. 

 

32113.8.11 

 

0.717 дка 

 

797 

Имот № 008056 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,886 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - шеста. 

 

32113.8.56 

 

0.886 дка 

 

798 

Имот № 008081 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,841 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - шеста. 

 

32113.8.81 

 

0.841 дка 

 

799 

Имот № 008082 в землището на с,Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,961 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - шеста. 

 

32113.8.82 

 

0.961 дка 

 

800 

Имот № 008086 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,723 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - шеста. 

 

32113.8.86 

 

0.723 дка 

 

801 

Имот № 008096 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,857 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - шеста. 

 

32113.8.96 

 

0.857 дка 

 

802 

Имот № 008120 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,798 дка с начин на трайно ползване - 

 

32113.8.120 

 

0.798 дка 

 

803 
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лозе, категория на земята - пета. 

Имот № 008129 в землищно на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,697 дк а с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.129 

 

0.697 дка 

 

804 

Имот № 008132 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,769 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.132 

 

0.769 дка 

 

805 

Имот № 008133 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,845 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.133 

 

0.845 дка 

 

806 

Имот № 008136 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 1,011 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.136 

 

1.011 дка 

 

807 

Имот № 008146 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,880 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.146 

 

0,880 дка 

 

808 

Имот № 008151 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,625 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.151 

 

0.625 дка 

 

809 

Имот № 008156 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,649 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.156 

 

0.649 дка 

 

810 

Имот № 008174 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,825 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.174 

 

0.825 дка 

 

811 

Имот № 008176 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,856 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.176 

 

0.856 дка 

 

812 

Имот № 008185 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,875 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.185 

 

0.875 дка 

 

813 

Имот № 008186 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,931 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.186 

 

0.931 дка 

 

814 

Имот № 008189 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 2,024 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.189 

 

2.024 дка 

 

815 

Имот № 008190 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,861 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.190 

 

0.861 дка 

 

816 

Имот № 008202 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 0,686 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.202 

 

0.686 дка 

 

817 

Имот № 008203 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 1,287 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - пета. 

 

32113.8.203 

 

1.287 дка 

 

818 

Имот № 008204 в землището на с.Иваново, местността 

"Лозята" с площ 1,138 дка с начин на трайно ползване - 

 

32113.8.204 

 

1.138 дка 

 

819 
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лозе, категория на земята - пета. 

Имот № 009042 в землището на с.Иваново, местността 

"Сюлиян" с площ 1,945 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.9.42 

 

1,945 дка 

 

820 

Имот № 009043 в землището на с.Иваново, 

местността"Сюлиян" с площ 3,706 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.9.43 

 

3,706 дка 

 

821 

Имот № 010001 в землището на с.Иваново, местността 

"Балар йолу" с площ 48,658 дка с начин на трайно 

ползване - затревена нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.10.1 

 

48,658 дка 

 

822 

Имот № 010008 в землището на с.Иваново, местността 

"Пчелин" с площ 1,281 дка с начин на трайно ползване - 

затревена нива, категория на земята - осма. 

 

32113.10.8 

 

1.281 дка 

 

823 

Имот № 010009 в землището на с.Иваново, местността 

"Пчелин" с площ 47,337 дка с начин на трайно ползване - 

затревена нива, категория на земята - осма. 

 

32113.10.9 

 

47.337 дка 

 

824 

Имот № 014012 в землището на с.Иваново, местността 

"Чукур тарла" с площ 4,053 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - осма. 

 

32113.14.12 

 

4.053 дка 

 

825 

Имот № 018009 в землището на с.Иваново, местността 

"Сърйолу" с площ 0,276 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - трета. 

 

32113.18.9 

 

0.276 дка 

 

826 

Имот № 018010 в землището на с.Иваново, местността 

"Сърйолу" с площ 0,728 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - трета. 

 

32113.18.10 

 

0.728 дка 

 

827 

Имот № 018015 в землището на с.Иваново, местността 

"Сърйолу" с площ 1,150 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - трета. 

 

32113.18.15 

 

1.150 дка 

 

828 

Имот № 024003 в землището на с.Иваново, местността 

"Вичова воденица" с площ 2,603 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - трета. 

 

32113.24.3 

 

2.603 дка 

 

838 

Имот № 024004 в землището на с.Иваново, местността 

"Вичова воденица" с площ 0,775 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - трета. 

 

32113.24.4 

 

0.775 дка 

 

839 

Имот № 024007 в землището на с.Иваново, местността 

"Вичова воденица" с площ 10,648 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - трета. 

 

32113.24.7 

 

10.648 дка 

 

840 

Имот № 025024 в землището на с.Иваново, местността 

"Вичова воденица" с  

площ 2,756 дка с начин на трайно ползване - нива, 

категория на земята - трета. 

 

32113.25.24 

 

2.756 дка 

 

841 

Имот № 026005 в землището на с.Иваново, местността 

"Гьолджик" с площ 19,388 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.26.5 

 

19.388 дка 

 

1729 

Имот № 026008 в землището на с.Иваново, местността 

"Гьолджик" с площ 5,060 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.26.8 

 

5.060 дка 

 

1730 
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Имот № 028043 в землището на с.Иваново, местността 

"Гьолджик" с площ 2,296 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

32113.28.43 

 

2.296 дка 

 

842 

Имот № 029043 в землището на с.Иваново, местността 

"Карши" с площ 3,168 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

32113.29.43 

 

3.168 дка 

 

843 

Имот № 030004 в землището на с.Иваново, местността 

"Куза" с площ 1,389 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.30.4 

 

1.389 дка 

 

844 

Имот № 030051 в землището на с.Иваново, местността 

"Миля" с площ 1,831 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

32113.30.51 

 

1.831 дка 

 

845 

Имот № 030052 в землището на с.Иваново, местността 

"Миля" с площ Î ,406 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

32113.30.52 

 

1.406 дка 

 

846 

Имот № 031024 в землището на с.Иваново, местността 

"Куза" с площ 2,690 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.31.24 

 

2.690 дка 

 

847 

Имот № 033003 в землището на с.Иваново, местността 

"Драката" с площ 7,192 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - шеста. 

 

32113.33.3 

 

7,192 дка 

 

848 

Имот № 033004 в землището на с.Иваново, местността 

"Драката" с площ 21,792 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

32113.33.4 

 

21.792 дка 

 

849 

Имот № 034012 в землището на с.Иваново, местността 

"Карши" с площ 3,383 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

32113.34.12 

 

3.383 дка 

 

850 

Имот № 035029 в землището на с.Иваново, местността 

"Шаварца" с площ 0,671 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

32113.35.29 

 

0.671 дка 

 

851 

Имот № 038017 в землището на с.Иваново, местността 

"Червена пръст" с площ 12,000 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

3211338.17 

 

12.000 дка 

 

1732 

ОБЩО С. ИВАНОВО   
 

277.300 дка 
 

Имоти в землището на село Конево    

Имот № 000210 в землището на с.Конево, местността 

"Заралък" с площ 3,613 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.21.210 

 

3.613 дка 

 

1081 

Имот № 001074 в землището на с.Конево, местността 

"Горен айкън" с площ 4,363 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.1.74 

 

4.363 дка 

 

1082 

Имот № 002014 в землището на с.Конево, местността 

"Долен яйкън" с площ 5,736 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

38306.2.14 

 

5.736 дка 

 

1083 

Имот № 003007 в землището на с.Конево, местността 

Горен айкън" с площ 0,508 дка с начин на трайно 

ползване – нива, категория на земята - пета. 

 

38306.3.7 

 

0.508 дка 

 

1084 
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Имот № 004007 в землището на с.Конево, местността 

"Яма алтъ" с площ 1,169 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.4.7 

 

1.169 дка 

 

1086 

Имот № 007017 в землището на с.Конево, местността 

"Карач алтъ" с площ 3,406 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

38306.7.17 

 

3,406 дка 

 

1087 

Имот № 008031 в землището на с.Конево, местността 

"Карач алтъ" с площ 2,308 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - пета. 

 

38306.8.31 

 

2.308 дка 

 

1723 

Имот № 008034 в землището на с.Конево, местността 

"Карач алтъ" с площ 2,137 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - пета. 

 

38306.8.34 

 

2.137 дка 

 

1724 

Имот № 011003 в землището на с.Конево, местността 

"Дереджик бою" с площ 15,132 дка с начин на трайно 

ползване - затревена нива, категория на земята - пета. 

 

38306.11.3 

 

15.132 дка 

 

1088 

Имот № 012014 в землището на с.Конево, местността 

"Каваклар сърта" с площ 7,112 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта, 

 

38306.12.14 

 

7.112 дка 

 

1089 

Имот № 017001 в землището на с.Конево, местността 

"Орта алтъ" с площ 4,569 дка с начин на трайно ползване 

– затревена нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.17.1 

 

4.569 дка 

 

1090 

Имот № 017003 в землището на с.Конево, местността 

"Орта алтъ" с площ 48,985 дка с начин на трайно 

ползване - затревена нива, категория на земята - 

четвърта. 

 

38306.17.3 

 

48.985 дка 

 

1091 

Имот № 017011 в землището на с.Конево, местността 

"Орта алтъ" с площ 7,443 дка с начин на трайно ползване 

– затревена нива, категория на земята - четвърта, 

 

38306.17.11 

 

7.443 дка 

 

1092 

Имот № 017025 в землището на с.Конево, местността 

"Орта алтъ" с площ 2,426 дка с начин на трайно ползване 

– затревена нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.17.25 

 

2.426 дка 

 

1093 

Имот № 017027 в землището на с.Конево, местността 

"Орта алтъ" с площ 2,244 дка с начин на трайно ползване 

– затревена нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.17.27 

 

2.244 дка 

 

1094 

Имот № 017029 в землището на с.Конево, местността 

"Орта алтъ" с площ 10,641 дка с начин на трайно 

ползване - затревена нива, категория на земята - 

четвърта. 

 

38306.17.29 

 

10.641 дка 

 

1095 

Имот № 020001 в землището на с.Конево, местността 

"Керезлика" с площ 4,160 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.20.1 

 

4.160 дка 

 

1096 

Имот № 021003 в землището на с.Конево, местността 

"Заралък" с площ 0,929 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.21.3 

 

0.929 дка 

 

1097 

Имот № 021013 в землището на с.Конево, местността 

"Заралък" с площ 2,951 дка с начин на трайно ползване - 

нива, 

категория на земята - четвърта. 

 

38306.21.13 

 

2.951 дка 

 

1098 
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Имот № 021014 в землището на с.Конево, местността 

"Заралък" с площ 0,390 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.21.14 

 

0.390 дка 

 

1099 

Имот № 021041 в землището на с.Конево, местността 

"Керезлика" с площ 8,019 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.21.41 

 

8.019 дка 

 

1100 

Имот № 022016 в землището на с.Конево, местността 

’’Баир аркасъ" с площ 7,168 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.22.16 

 

7.168 дка 

 

1101 

Имот № 023001 в землището на с.Конево, местността 

"Кара кору" с площ 27,442 дка с начин на трайно 

ползване - затревена нива, категория на земята - девета. 

 

38306.23.1 

 

27,442 дка 

 

1102 

Имот № 024008 в землището на с.Конево, местността 

"Хасан баба" с площ 0,840 дка с начин на трайно 

ползване – затревена нива, категория на земята - 

четвърта. 

 

38306.24.8 

 

0.840 дка 

 

1103 

Имот № 025001 в землището на с.Конево, местността 

"Ясаклък" с площ 3,956 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.25.1 

 

3.956 дка 

 

1104 

Имот № 025024 в землището на с.Конево, местността 

"Ясаклък" с площ 0,490 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.25.24 

 

0.490 дка 

 

1106 

Имот № 026008 в землището на с.Конево, местността 

"Девеселик" с площ 6,957 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.26.8 

 

6.957 дка 

 

1107 

Имот № 026013 в землището на с.Конево, местността 

"Девеселик" с площ 4,669 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.26.13 

 

4.669 дка 

 

1108 

Имот № 028032 в землището на с.Конево, местността 

"Пъндаклък" с площ 3,729 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.28.32 

 

3.729 дка 

 

1109 

Имот № 028033 в землището на с.Конево, местността 

"Пъндаклък" с площ 1,469 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.28.33 

 

1.469 дка 

 

1110 

Имот № 029007 в землището на с.Конево, местността 

"Камчи сърта" с площ 18,410 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.29.7 

 

18.410 дка 

 

1111 

Имот № 029008 в землището на с.Конево, местността 

"Камчи сърта" с площ 16,365 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.29.8 

 

16,365 дка 

 

1112 

Имот № 031021 в землището на с.Конево, местността 

"Балабан гюня" с площ 3,917 дка с начин на трайно 

ползване – затревена нива, категория на земята - 

четвърта. 

 

38306.31.21 

 

3.917 дка 

 

1113 

Имот № 033026 в землището на с.Конево, местността 

"Кара меше" с площ 1,330 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

38306.33.26 

 

1.330 дка 

 

1114 

Имот № 038001 в землището на с.Конево, местността 

"Над село" с площ 18,474 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

38306.38.1 

 

18.474 дка 

 

1115 
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Имот № 038008 в землището на с.Конево, местността 

"Над село" с площ 3,225 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

38306.38.8 

 

3.225 дка 

 

1118 

ОБЩО С. КОНЕВО   
 

256.682 дка 
 

Имоти в землището на град Върбица    

Имот № 000044 в землището на гр.Върбица, местността 

“Аджа кория" с площ 12,328 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - 

четвърта. 

 

12766.33.42 

 

12,328 дка 

 

1216 

Имот № 000178 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 38,882 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.143 

 

38.882 дка 

 

1219 

Имот № 002010 в землището на гр.Върбица, местността 

"Съртъ" с площ 1,400 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята – четвърта. 

 

12766.2.10 
1.400 дка 

 

1220 

Имот № 002047 в землището на гр.Върбица, местността 

"Съртъ" с площ 0,985 дка с начин на трайно ползване - 

лозе, категория на земята - четвърта. 

 

12766.2.47 

 

0.985 дка 

 

1225 

Имот № 004003 в землището на гр.Върбица, местността 

„Гулчов трап" с площ 1,576 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - осма. 

 

12766.4.3 

 

1.576 дка 

 

1229 

Имот № 005016 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кеневира" с площ 1,895 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.5.16 

 

1.895 дка 

 

1236 

Имот № 005031 в землището на гр.Върбица, местността 

"Друмева могила" с площ 4,264 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.5.31 

 

4.264 дка 

 

1246 

Имот № 007001 в землището на гр.Върбица, местността 

"Старите лозя" с площ 0,927 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.7.1 

 

0.927 дка 

 

1309 

Имот № 012005 в землището на гр.Върбица, местността 

"Копривка" с площ 1,158 дка с начин на трайно ползване 

- лозе, категория на земята - шеста. 

 

12766.12.5 

 

1.158 дка 

 

1349 

Имот № 012006 в землището на гр.Върбица, местността 

"Копривка" с площ 0,465 дка с начин на трайно ползване 

- лозе, категория на земята - шеста. 

 

12766.12.6 

 

0.465 дка 

 

1350 

Имот № 012007 в землището на гр.Върбица, местността 

"Копривка" с площ 1,999 дка с начин на трайно ползване 

- лозе, категория на земята - шеста. 

 

12766.12.7 

 

1.999 дка 

 

1351 

Имот № 012009 в землището на гр.Върбица, местността 

"Копривка" с площ 16,608 дка с начин на трайно 

ползване - лозе, категория на земята - шеста. 

 

12766.12.9 

 

16.608 дка 

 

1352 

Имот № 015001 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,750 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.1 

 

0.750 дка 

 

1354 

Имот № 015002 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,796 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.2 

 

0.796 дка 

 

1355 
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Имот № 015005 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,003 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.5 

 

1.003 дка 

 

1356 

Имот № 015006 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,490 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.6 

 

0.490 дка 

 

1357 

Имот № 015007 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,847 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.7 

 

0.847 дка 

 

1358 

Имот № 015008 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,620 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.8 

 

0.620 дка 

 

1359 

Имот № 015009 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 5,421 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.9 

 

5.421 дка 

 

1360 

Имот № 015010 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 14,582 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.10 

 

14.582 дка 

 

1361 

Имот № 015013 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,720 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.13 

 

0.720 дка 

 

1362 

Имот № 015014 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,420 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.14 

 

0.420 дка 

 

1363 

Имот № 015015 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,502 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.15 

 

0.502 дка 

 

1364 

Имот № 015016 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,449 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

12766.15.16 
 

0.449 дка 

 

1365 

Имот № 015017 в землището на гр Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,397 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.17 

 

0.397 дка 

 

1366 

Имот № 015021 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,570 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.21 

 

0.570 дка 

 

1367 

Имот № 015023 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,839 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.23 

 

0.839 дка 

 

1368 

Имот № 015029 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,657 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.29 

 

0.657 дка 

 

1369 

Имот № 015030 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 4,751 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.30 

 

4.751 дка 

 

1370 

Имот № 015033 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,289 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.33 

 

0.289 дка 

 

1371 

Имот № 015034 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,905 дка с начин на трайно ползване - 

 

12766.15.34 

 

0.905 дка 

 

1372 
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нива, категория на земята - пета. 

Имот № 015037 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,308 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.37 

 

1.308 дка 

 

1373 

Имот № 015043 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,836 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.43 

 

0.836 дка 

 

1374 

Имот № 015044 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,849 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.44 

 

0.849 дка 

 

1375 

Имот № 015045 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,972 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.45 

 

0.972 дка 

 

1376 

Имот № 015047 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,341 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.47 

 

1.341 дка 

 

1377 

Имот № 015055 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,938 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета.  

 

12766.15.55 

 

1.938 дка 

 

1378 

Имот № 015057 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,565 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.57 

 

1.565 дка 

 

1379 

Имот № 015058 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,035 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета, 

 

12766.15.58 

 

1.035 дка 

 

1380 

Имот № 015059 в землището на гр. Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,079 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.59 

 

1.079 дка 

 

1381 

Имот № 015060 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,097 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.60 

 

1.097 дка 

 

1382 

Имот № 015062 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,660 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.62 

 

0.660 дка 

 

1383 

Имот № 015064 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,834 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.64 

 

1.834 дка 

 

1384 

Имот № 015065 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,164 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.65 

 

1.164 дка 

 

1173 

Имот № 015066 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,795 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.66 

 

0.795 дка 

 

1174 

Имот № 015069 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,531 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.69 

 

0.531 дка 

 

1175 

Имот № 015072 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,811 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.72 

 

0.811 дка 

 

1176 
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Имот № 015073 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,788 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.73 

 

0.788 дка 

 

1177 

Имот № 015074 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,856 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.74 

 

0.856 дка 

 

1178 

Имот № 015075 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,645 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.75 

 

1.645 дка 

 

1179 

Имот № 015076 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,643 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.76 

 

0,643 дка 

 

1180 

Имот №015077 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,465 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.77 

 

0.465 дка 

 

1181 

Имот № 015078 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,450 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.78 

 

0.450 дка 

 

1182 

Имот № 015080 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,009 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.80 

 

1.009 дка 

 

1183 

Имот № 015081 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,033 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.81 

 

1.033 дка 

 

1184 

Имот № 015082 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,953 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.82 

 

0.953 дка 

 

1185 

Имот № 015086 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 2,274 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.86 

 

2.274 дка 

 

1186 

Имот № 015087 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,584 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.87 

 

0.584 дка 

 

1187 

Имот № 015088 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,713 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.88 

 

0.713 дка 

 

1188 

Имот № 015089 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,741 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.89 

 

0.741 дка 

 

1189 

Имот № 015090 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,717 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.90 

 

0.717 дка 

 

1190 

Имот № 015092 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,598 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.92 

 

0.598 дка 

 

1191 

Имот № 015096 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,632 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.96 

 

1.632 дка 

 

1192 

Имот № 015098 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,727 дка с начин на трайно ползване - 

 

12766.15.98 

 

0.727 дка 

 

1193 
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нива, категория на земята - пета. 

Имот № 015099 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,792 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.99 

 

0.792 дка 

 

1194 

Имот № 015100 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,603 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.100 

 

0.603 дка 

 

1195 

Имот № 015101 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,649 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.101 

 

0.649 дка 

 

1196 

Имот № 015102 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,668 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.102 

 

0.668 дка 

 

1215 

Имот № 015103 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,711 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.103 

 

0.711 дка 

 

1197 

Имот № 015104 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,696 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.104 

 

0.696 дка 

 

1198 

Имот № 015105 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,764 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.105 

 

0.764 дка 

 

1199 

Имот № 015106 в землищно на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,927 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.106 

 

0.927 дка 

 

1200 

Имот № 015107 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,945 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.107 

 

0.945 дка 

 

1201 

Имот № 015108 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,953 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.108 

 

0.953 дка 

 

1202 

Имот № 015109 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,435 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.109 

 

1.435 дка 

 

1203 

Имот № 015110 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,863 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.110 

 

0.863 дка 

 

1204 

Имот № 015111 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,483 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.111 

 

0.483 дка 

 

1205 

Имот № 015112 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,537 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.112 

 

0.537 дка 

 

1206 

Имот № 015113 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,598 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.113 

 

0.598 дка 

 

1207 

Имот № 015114 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,583 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.114 

 

0.583 дка 
1208 
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Имот № 015125 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,802 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.125 

 

0.802 дка 

 

1209 

Имот № 015126 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,625 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.126 

 

0.625 дка 

 

1210 

Имот № 015127 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,564 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.127 

 

0.564 дка 

 

1211 

Имот № 015131 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,172 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.131 

 

1.172 дка 

 

1212 

Имот № 015132 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,758 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.132 

 

0.758 дка 

 

1213 

Имот № 015133 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 0,894 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.133 

 

0.894 дка 

 

1214 

Имот № 015134 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 2,045 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.134 

 

2.045 дка 

 

1385 

Имот № 015135 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 7,284 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.15.135 

 

7.284 дка 

 

1386 

Имот № 016001 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 3,431 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.1 

 

3.431 дка 

 

1387 

Имот № 016004 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,717 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.4 

 

1.717 дка 

 

1388 

Имот № 016005 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 0,988 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.5 

 

0.988 дка 

 

1389 

Имот № 016006 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 2,384 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.6 

 

2.384 дка 

 

1390 

Имот № 016007 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,433 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.7 

 

1.433 дка 

 

1391 

Имот № 016008 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,053 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.8 

 

1.053 дка 

 

1392 

Имот № 016009 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 0,745 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.9 

 

0.745 дка 

 

1393 

Имот № 016010 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 0,216 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.10 

 

0.216 дка 

 

1394 

Имот № 016011 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,966 дка с начин на трайно ползване 

 

12766.16.11 

 

1.966 дка 

 

1395 
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- нива, категория на земята - пета. 

Имот № 016012 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 2,683 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.12 

 

2.683 дка 

 

1396 

Имот № 016013 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 0,497 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.13 

 

0.497 дка 

 

1397 

Имот № 016014 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 0,351 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.14 

 

0.351 дка 

 

1398 

Имот № 016015 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,042 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.15 

 

1.042 дка 

 

1399 

Имот № 016017 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 0,808 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.17 

 

0.808 дка 

 

1400 

Имот № 016019 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 2,600 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.19 

 

2.600 дка 

 

1401 

Имот № 016023 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,087 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.23 

 

1.087 дка 

 

1402 

Имот № 016026 в землище?о на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 0,672 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.26 

 

0.672 дка 

 

1403 

Имот № 016027 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 0,727 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.27 

 

0.727 дка 

 

1404 

Имот № 016028 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 0,569 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.28 

 

0.569 дка 

 

1405 

Имот № 016033 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,109 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.33 

 

1.109 дка 

 

1406 

Имот № 016038 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,222 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.38 

 

1.222 дка 

 

1407 

Имот № 016039 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 2,471 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.39 

 

2.471 дка 

 

1408 

Имот № 016040 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 0,888 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.40 

 

0.888 дка 

 

1409 

Имот № 016041 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,648 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.41 

 

1.648 дка 

 

1410 

Имот № 016042 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,291 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.42 

 

1.291 дка 

 

1411 

Имот № 016043 в землището на гр.Върбица, местността    
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"Пепеляша" с площ 2,991 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

12766.16.43 2.991 дка 1412 

Имот № 016044 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 0,803 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.44 

 

0.803 дка 

 

1413 

Имот № 016045 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,689 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.45 

 

1.689 дка 

 

1414 

Имот № 016048 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 2,169 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.48 

 

2.169 дка 

 

1415 

Имот № 016050 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,182 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.50 

 

1.182 дка 

 

1416 

Имот № 016052 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,897 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.52 

 

1.897 дка 

 

1417 

Имот № 016057 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 2,134 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.57 

 

2.134 дка 

 

1418 

Имот № 016058 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 0,663 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.58 

 

0.663 дка 

 

1419 

Имот № 016059 в землищно на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,087 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.59 

 

1.087 дка 

 

1420 

Имот № 016061 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляша" с площ 1,188 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.16.61 

 

1.188 дка 

 

1421 

Имот № 028010 в землището на гр.Върбица, местността 

"Арап чаир" с площ 1,011 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

12766.28.10 

 

1.011 дка 

 

1474 

Имот № 029003 в землището на гр.Върбица, местността 

"Градището" с площ 0,997 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 

12766.29.3 

 

0.997 дка 

 

1475 

Имот № 031064 в землището на гр.Върбица, местността 

"Киневира" с площ 0,850 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

12766.31.64 

 

0.850 дка 

 

1476 

Имот № 031065 в землището на гр.Върбица, местността 

"Киневира" с площ 0,850 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - четвърта. 

 

12766.31.65 

 

0.850 дка 

 

1477 

Имот № 035008 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 1,000 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - шеста. 

 

12766.35.8 

 

1.000 дка 

 

2107 

Имот № 035040 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 1,984  

дка с начин на трайно ползване – овощна градина, 

категория на земята - шеста. 

 

12766.35.40 

 

1.984 дка 

 

2109 
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Имот № 035042 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 0,967 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - шеста. 

 

12766.35.42 

 

0.967 дка 

 

2110 

Имот № 035048 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 0,999 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - шеста. 

 

12766.35.48 

 

0.999 дка 

 

2111 

Имот № 036061 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 0,700 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - шеста. 

 

12766.36.61 

 

0.700 дка 

 

2112 

Имот № 036064 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 0,644 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - шеста. 

 

12766.36.64 

 

0.644 дка 

 

2113 

Имот № 036070 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 0,303 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - шеста. 

 

12766.36.70 

 

0.303 дка 

 

2114 

Имот № 036071 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 2,081 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - шеста. 

 

12766.36.71 

 

2.081 дка 

 

2115 

Имот № 036073 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 1,401 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - шеста. 

 

12766.36.73 

 

1.401 дка 

 

2116 

Имот № 037034 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 1,000 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - шеста. 

 

12766.37.34 

 

1.000 дка 

 

2117 

Имот № 037036 в землищно на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 0,173 дка с начин на трайно 

ползване – овощна градина, категория на земята - шеста. 

 

12766.37.36 

 

0.173 дка 

 

2118 

Имот № 041018 в землището на гр.Върбица, местността 

"Гулчов трап" с площ 1,300 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - 

четвърта. 

 

12766.41.18 

 

1.300 дка 

 

1480 

Имот № 041019 в землището на гр.Върбица, местността 

"Гулчов трап" с площ 1,803 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - 

четвърта. 

 

12766.41.19 

 

1.803 дка 

 

1481 

Имот № 051027 в землището на гр.Върбица, местността 

"Куру дере" с площ 5,999 дка с начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята - пета. 

 

12766.51.27 

 

5.999 дка 

 

1485 

Имот № 052030 в землището на гр.Върбица, местността 

"Арабска шума" с площ 2,762 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.52.30 

 

2.762 дка 

 

1486 

Имот № 052056 в землището на гр.Върбица, местността 

"Арабска шума" с площ 0,519 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.52.56 

 

0.519 дка 

 

1487 

Имот № 052061 в землището на гр.Върбица, местността 

"Арабска шума" с площ 0,543 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.52.61 

 

0.543 дка 

 

1488 

Имот № 052064 в землището на гр.Върбица, местността 

"Арабска шума" с площ 0,787 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.52.64 

 

0.787 дка 

 

1489 
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Имот № 053007 в землището на гр.Върбица, местността 

"Арабска шума" с площ  0,996 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.53.7 

 

0.996 дка 

 

1490 

Имот № 054023 в землището на гр.Върбица, местността 

"Султанова кория" с площ 1,013 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.54.23 

 

1.013 дка 

 

1493 

Имот № 060006 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 5,709 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.60.6 

 

5.709 дка 

 

1494 

Имот № 060008 в землището на гр.Върбица, местността 

"Кара орман" с площ 4,245 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.60.8 

 

4.245 дка 

 

1495 

Имот № 061017 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 9,301 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.17 

 

9.301 дка 

 

1496 

Имот № 061032 в землището на гр.Върбица, местността 

’’Голямото ливаде" с площ 5,000 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.32 

 

5.000 дка 

 

1497 

Имот № 061041 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 1,186 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.41 

 

1.186 дка 

 

1498 

Имот № 061057 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 9,759 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.57 

 

9.759 дка 

 

1499 

Имот № 061069 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 4,000 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.69 

 

4.000 дка 

 

1500 

Имот № 061070 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 5,201 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.70 

 

5.201 дка 

 

1501 

Имот № 061083 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 1,517 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.83 

 

1.517 дка 

 

1502 

Имот № 061092 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 4,979 дка с начин на трайно 

ползване – изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.92 

 

4.979 дка 

 

1503 

Имот № 061099 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 3,090 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.99 

 

3.090 дка 

 

1504 

Имот № 061121 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 6,800 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.121 

 

6.800 дка 

 

1505 

Имот № 061124 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 5,401 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.124 

 

5.401 дка 

 

1506 

Имот № 061125 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 3,362 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.125 

 

3.362 дка 

 

1507 
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Имот № 061126 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 3,080 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - десета. 

 

12766.61.126 

 

3.080 дка 

 

1508 

Имот № 061127 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 5,742 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.127 

 

5.742 дка 

 

1509 

Имот № 061128 в землището на гр.Върбица, местността 

"Голямото ливаде" с площ 5,141 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 

12766.61.128 

 

5.141 дка 

 

1510 

Имот № 063020 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 15,100 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.20 

 

15.100 дка 

 

1511 

Имот № 063036 в землището на гр,Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 9,709 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.36 

 

9.709 дка 

 

1512 

Имот № 063042 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 7,500 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.42 

 

7.500 дка 

 

1520 

Имот № 063057 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 4,586 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.57 

 

4.586 дка 

 

1521 

Имот № 063060 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 7,210 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.60 

 

7.210 дка 

 

1522 

Имот № 063061 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 2,000 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.61 

 

2.000 дка 

 

1523 

Имот № 063067 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 14,999 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.67 

 

14.999 дка 

 

1524 

Имот № 063099 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 4,495 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.99 

 

4.495 дка 

 

1525 

Имот № 063103 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 6,000 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.103 

 

6.000 дка 

 

1526 

Имот № 063115 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 3,643 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.115 

 

3.643 дка 

 

1527 

Имот № 063116 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 7,852 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.116 

 

7.852 дка 

 

1528 

Имот № 063130 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 4,586 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.130 

 

4.586 дка 

 

1529 

Имот № 063138 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 10,326 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.138 

 

10.326 дка 

 

1530 

Имот № 063159 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 2,482 дка с начин на трайно 

 

12766.63.159 

 

2.482 дка 

 

1531 
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ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

Имот № 063165 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 8,049 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.165 

 

8.049 дка 

 

1532 

Имот № 063174 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 2,419 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.174 

 

2.419 дка 

 

1533 

Имот № 063175 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 1,466 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.175 

 

1.466 дка 

 

1534 

Имот № 063176 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 2,190 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.176 

 

2.190 дка 

 

1535 

Имот № 063179 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 1,173 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.179 

 

1.173 дка 

 

1536 

Имот № 063180 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 4,293 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.180 

 

4.293 дка 

 

1537 

Имот № 063181 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 7,000 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.181 

 

7,000 дка 

 

1538 

Имот № 063182 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 8,679 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.182 

 

8.679 дка 

 

1539 

Имот № 063183 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 6,563 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.183 

 

6.563 дка 

 

1540 

Имот № 063184 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 5,000 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.184 

 

5.000 дка 

 

1541 

Имот № 063185 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 4,500 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.185 

 

4.500 дка 

 

1542 

Имот № 063187 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 4,340 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.187 

 

4.340 дка 

 

1543 

Имот № 063188 в землището на гр,Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 0,560 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.188 

 

0.560 дка 

 

1544 

Имот № 063189 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 4,855 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.189 

 

4.855 дка 

 

1545 

Имот № 063196 в землището на гр.Върбица, местността 

"Трънливо ливаде" с площ 4,867 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.63.196 

 

4.867 дка 

 

1590 

Имот № 064008 в землището на гр.Върбица, местността 

"Друмева могила" с площ 4,850 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.64.8 

 

4.850 дка 

 

1546 
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Имот № 064015 в землището на гр.Върбица, местността 

"Друмева могила" с площ 3,262 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.64.15 

 

3.262 дка 

 

1547 

Имот № 064016 в землището на гр.Върбица, местността 

"Друмева могила" с площ 1,796 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.64.16 

 

1.796 дка 

 

1548 

Имот № 066007 в землището на гр.Върбица, местността 

"Старите лозя" с площ 4,000 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.66.7 

 

4.000 дка 

 

1549 

Имот № 066032 в землището на гр.Върбица, местността 

"Старите лозя" с площ 2,805 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.66.32 

 

2.805 дка 

 

1550 

Имот № 066044 в землището на гр.Върбица, местността 

"Старите лозя" с площ 5,517 дка с начин на трайно 

ползване -изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.66.44 

 

5.517 дка 

 

1551 

Имот № 066054 в землището на гр.Върбица, местността 

"Старите лозя" с площ 4,660 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.66.54 

 

4.660 дка 

 

1552 

Имот № 066069 в землището на гр.Върбица, местността 

"Старите лозя" с площ 5,207 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.66.69 

 

5.207 дка 

 

1553 

Имот № 066090 в землището на гр.Върбица, местността 

"Старите лозя" с площ 4,061 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.66.90 

 

4.061 дка 

 

1554 

Имот № 066099 в землището на гр.Върбица, местността 

"Старите лозя" с площ 6,488 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.66.99 

 

6,488 дка 

 

1555 

Имот № 066106 в землището на гр.Върбица, местността 

"Старите лозя" с площ 1,000 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.66.106 

 

1.000 дка 

 

1556 

Имот № 066107 в землището на гр.Върбица, местността 

"Старите лозя" с площ 1,323 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.66.107 

 

1.323 дка 

 

1557 

Имот № 066109 в землището на гр.Върбица, местността 

"Старите лозя" с площ 0,827 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.66.109 

 

0.827 дка 

 

1558 

Имот № 066110 в землището на гр.Върбица, местността 

"Старите лозя" с площ 3,951 дка с начин на трайно 

ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.66.110 

 

3.951 дка 

 

1559 

Имот № 068013 в землището на гр.Върбица, местността 

"Студен кладенец" с площ 0,619 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.68.13 

 

0.619 дка 

 

1560 

Имот № 069033 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляшка" с площ 0,889 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.69.33 

 

0.889 дка 

 

1561 

Имот № 069040 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляшка" с площ 3,228 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.69.40 

 

3.228 дка 

 

1562 
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Имот № 069049 в землището на гр. Върбица, местността 

"Пепеляшка" с площ 0,957 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.69.49 

 

0.957 дка 

 

1563 

Имот № 069057 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляшка" с площ 2,000 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.69.57 

 

2.000 дка 

 

1564 

Имот № 069069 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляшка" с площ 3,048 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.69.69 

 

3.048 дка 

 

1565 

Имот № 069073 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляшка" с площ 3,102 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.69.73 

 

3.102 дка 

 

1566 

Имот № 069082 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляшка" с площ 1,019 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.69.82 

 

1.019 дка 

 

1567 

Имот № 069083 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляшка" с площ 5,227 дка с начин на трайно 

ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.69.83 

 

5.227 дка 

 

1568 

Имот № 069084 в землището на гр.Върбица, местността 

"Пепеляшка" с площ 4,386 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.69.84 

 

4.386 дка 

 

1569 

Имот № 070015 в землището на гр.Върбица, местността 

"Иовин дол" с площ 0,557 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.70.15 

 

0.557 дка 

 

1570 

Имот № 070026 в землището на гр.Върбица, местността 

"Иовин дол" с площ 1,438 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.70.26 

 

1.438 дка 

 

1571 

Имот № 073002 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 20,001 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.73.2 

 

20.001 дка 

 

1572 

Имот № 073004 в землището на гр.Върбица, местността 

"Ямата" с площ 1,066 дка с начин на трайно ползване - 

нива, категория на земята - пета. 

 

12766.73.4 

 

1.066 дка 

 

1573 

Имот № 075001 в землището на гр.Върбица, местността 

"Божи баир" с площ 19,000 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.75.1 

 

19.000 дка 

 

1574 

Имот № 075008 в землището на гр.Върбица, местността 

"Божи баир" с площ 7,000 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.75.8 

 

7.000 дка 

 

1575 

Имот № 077006 в землището на гр.Върбица, местността 

"Божи баир" с площ 38,932 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.77.6 

 

38.932 дка 

 

1577 

Имот № 077010 в землището на гр.Върбица, местността 

"Божи баир" с площ 0,880 дка с начин на трайно 

ползване - нива, категория на земята - пета. 

 

12766.77.10 

 

0.880 дка 

 

1578 

Имот № 080007 в землището на гр.Върбица, местността 

Гяуртарле" с площ 4,924 дка с начин на трайно ползване 

- изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.80.7 

 

4.924 дка 

 

2122 
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Имот № 080008 в землището на гр.Върбица, местността 

Гяуртарле" с площ 9,382 дка с начин на трайно ползване 

- изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.80.8 

 

9.382 дка 

 

2123 

Имот № 081007 в землището на гр. Върбица, местността 

Гяуртарле" с площ 1.407 дка с начин на трайно ползване 

- изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 

12766.81.7 

 

1.407 дка 

 

2124 

ОБЩО ГР. ВЪРБИЦА   
 

686.336 дка 
 

Имоти в землището на с. Божурово    

Поземлен имот с идентификатор 05075.20.29 в 

землището на с. Божурово, местността „Чанаджик“ с 

площ 39,962 дка с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята – четвърта. 

05075.20.29 
 

39.962 дка 

 

2411 

Поземлен имот с идентификатор 05075.9.11 в землището 

на с. Божурово, местността „Гаргаджик“ с площ 40,478 

дка с начин на трайно ползване – нива, категория на 

земята – пета. 

05075.9.11 
 

40.478 дка 

 

2027 

Поземлен имот с идентификатор 05075.2.1 в землището 

на с. Божурово, местността „Мезарлък“ с площ 46,619 

дка с начин на трайно ползване – нива, категория на 

земята – пета. 

05075.2.1 
 

46.619 дка 

 

2018 

ОБЩО С. БОЖУРОВО   
 

127.059 дка 
 

Имоти в землището на с. Чернооково    

Поземлен имот с идентификатор 81222.122.34 в 

землището на с. Чернооково, местността „Гаргаджик“ с 

площ 79,757 дка с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята – четвърта. 

81222.122.34 
 

79.757 дка 

 

1987 

Поземлен имот с идентификатор 81222.122.23 в 

землището на с. Чернооково, местността „Гаргаджик“ с 

площ 73,337 дка с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята – четвърта. 

81222.122.23 
 

73.337 дка 

 

1986 

Поземлен имот с идентификатор 81222.122.111 в 

землището на с. Чернооково, местността „Гаргаджик“ с 

площ 15,513 дка с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята – четвърта. 

81222.122.111 
 

15.513 дка 

 

1981                                                                                                                                                                                                                                                

ОБЩО С. ЧЕРНООКОВО   
 

168.607 дка 
 

ОБЩО ВСИЧКО   
 

1 888.904 дка 
 

 

 

 

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№3 
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по протокол №30 от 31.01.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

920 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №7/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Одобряване на оценка за УПИ VI-219 – частна общинска 

собственост, кв.31 по плана на с. Ловец за продажба на собственика на  построените 

жилищна  сграда и стопански постройки в същия УПИ. 

МОТИВИ: Постъпила е молба от Мердин Орханов Ахмедов вх.№94-М-435/03.09.2021г – 

собственик на жилищна сграда и стопански постройки /законно построени/ в УПИ VI-219 – 

общински, кв. 31 по плана на с. Ловец с нотариален акт №87 том ІІI , дело № 234 от 2016г. За 

същия УПИ е съставен АОС №2708 от 12.01.2022г., вписан в Службата по Вписвания гр. В. 

Преслав. 

  

Резултати   от  поименно гласуването:  

за   -  15 

1. Кадир  Хасан 

2. Бирсен  Елманов 

3. Мехмед  Юсуф  

4. Севдалин  Алдинов 

5. Мехмед  Юсуфов 

6. Ердинч  Исмаилов 

7. Мустафа Хюсеинов 

8. Исуф  Газинов 

9. Басри  Басриев 

10. Мехмед  Мехмед 

11. Енвер  Исуф 

12. Стоян Димитров 

13. Емил  Димов 

14. Радослав  Чалъков 

15. Мустафа  Еминов 

 

против   -   0;   

            въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Общ брой присъстващи общински съветници – 15,  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27 ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА, 

 

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                               

                                                               РЕШЕНИЕ:№3 

 

 

                На основание чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС  Общински съвет 

Върбица одобрява оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  

УПИ VI-219 с  площ 451 кв.м., кв. 31 по плана с. Ловец, общ. Върбица, за който има съставен  

АОС №2708 от 12.01.2022 г., в размер на 4 434,00 лв./ четири хиляди четиристотин тридесет 
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и четири лева и 0 ст./  с включен ДДС, на която цена имотът да се продаде на собственика на 

сградите  - Мердин Орханов Ахмедов.  

   Данъчната оценка на имота е 941,70лв . 

                                                                              

  

Препис! 

 

 

                                                 РЕШЕНИЕ:№4 

 

по протокол №30 от 31.01.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №8/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Промяна предназначението на имот от публична в частна 

общинска собственост в с. Методиево, представляващ УПИ I - Училище, кв.43. 

МОТИВИ: УПИ I, кв.43 в с. Методиево е отреден за Училище. Имота е престанал да 

задоволява обществените потребности и може да бъде обект на продажба, поради проявен 

интерес от граждани. 

 

Резултати от поименно гласуване 

     

          за   -   15 

 

1. Кадир  Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед  Юсуф  

4. Севдалин  Алдинов 

5. Мехмед   Юсуфов 

6. Ердинч  Исмаилов 

7. Мустафа  Хюсеинов 

8. Исуф  Газинов 

9. Басри  Басриев 

10. Мехмед  Мехмед 

11. Енвер  Исуф 

12. Стоян  Димитров 

13. Емил  Димов 

14. Радослав  Чалъков 

15. Мустафа  Еминов 

 

 

     против   -   0;   

    въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15,  

 

На основание с чл.21, ал.1, т. 8, чл.27, ал. 3, 4 и 5 от ЗМСМА  

 

Общински съвет Върбица прие следното: 
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                                                                 РЕШЕНИЕ:№4 

 

           
1.   На основание чл.6, ал.1 от ЗОС УПИ I, кв. 43/ с площ 4970 кв.м по плана на с. Методиево, 

тъй като е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2,т.3 от ЗОС /т.е. да задоволява 

обществените потребности от местно значение/  да бъде обявен за имот Частна общинска 

собственост. 

    След влизане в сила на Решението за горецитирания имот, да се състави Акт за частна 

общинска собственост. 

 

 
 

  

Препис! 

 

 

                                                     РЕШЕНИЕ:№5 

 

по протокол №30 от 31.01.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №9/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Прехвърляне на собственост чрез продажба от Община 

Върбица на реална част от поземлен урегулиран имот: УПИ I-192, кв.32 по плана на с. 

Методиево по реда на §8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ. 

МОТИВИ:  Молба за купуване на придаваемо общинско място към гореописаният имот 

вх.№94-Л-23/13.12.2021г. от Лютфи Исмет Чуфадар от гр. Шумен. Това придаваемо място не 

може да бъде самостоятелен обект на разпореждане. Площта му е 55 кв.м 

 

 

Резултати от поименно гласуване:  

за   -  15 

1. Кадир  Хасан 

2. Бирсен  Елманов 

3. Мехмед  Юсуф  

4. Севдалин  Алдинов 

5. Мехмед  Юсуфов 

6. Ердинч  Исмаилов 

7. Мустафа Хюсеинов 

8. Исуф  Газинов 

9. Басри  Басриев 

10. Мехмед  Мехмед 

11. Енвер  Исуф 

12. Стоян Димитров 

13. Емил  Димов 

14. Радослав  Чалъков 

15. Мустафа  Еминов 

 

против   -   0;   

            въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 
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Общ брой присъстващи общински съветници – 15,  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27 ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                         РЕШЕНИЕ:№5 

 

1. На основание  § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ Общински съвет Върбица дава съгласие 

да бъде приложен ДРП, относно:  Придадена част към   УПИ I-192, кв. 32 по 

плана на с. Методиево с   площ 55 кв.м., която се намира в североизточната  част 

на имота към уличната регулация  като за целта Общински съвет на основание 

чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС одобрява: 

       1.1.Пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител на стойност 

540,00лв/ петстотин и четиридесет лева и 00 ст./ лв., с включен ДДС, която да 

бъде продажната цена. Данъчната оценка на придадената част е 114,80 лв. 

 

2. След влизане в сила на Решението, Кметът на Община Върбица: 

2.1. Да сключи договор за продажба на гореописаната реална част  от УПИ I-

192, кв.32 по плана на с. Методиево с Лютфи Исмет Чуфадар; 

2.2.  Да издаде Заповед по силата на която  в ДРП/дворищно регулационния 

план/ на с. Методиево да бъде отразено прилагането му, относно 

придадената част, която да бъде заличена като такава и включена в 

границите на имота. 

 

 

 

 

                                                                              

  

Препис! 

 

 

РЕШЕНИЕ:№6 

 

по протокол №30 от 31.01.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №10/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Прехвърляне на собственост чрез продажба от Община 

Върбица на реална част от поземлен урегулиран имот: УПИ X-426,   кв.64 по плана на с. Бяла 

река по реда на §8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ. 

МОТИВИ:  Молба за купуване на придаваемо общинско място към гореописаният имот 

вх.№94-А-23/17.01.2022г. от Ахмед Мустафов Саров и Сейфула Мустафов Саров от с. Бяла 

река. Това придаваемо място не може да бъде самостоятелен обект на разпореждане. Площта 

му е 554 кв.м. 

 

Резултати от поименно гласуване 

     

          за   -   15 
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1. Кадир  Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед  Юсуф  

4. Севдалин  Алдинов 

5. Мехмед   Юсуфов 

6. Ердинч  Исмаилов 

7. Мустафа  Хюсеинов 

8. Исуф  Газинов 

9. Басри  Басриев 

10. Мехмед  Мехмед 

11. Енвер  Исуф 

12. Стоян  Димитров 

13. Емил  Димов 

14. Радослав  Чалъков 

15. Мустафа  Еминов 

 

 

     против   -   0;   

    въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15,  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27 ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                         РЕШЕНИЕ:№6 

 

1. На основание  § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ Общински съвет Върбица дава съгласие 

да бъде приложен ДРП, относно:  Придадена част към   УПИ X--426, кв. 64 по 

плана на с. Бяла река с   площ 554 кв.м.,  като за целта Общински съвет на 

основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС одобрява: 

       1.1.Пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител на стойност 

6 756,00лв/ шест хиляди седемстотин петдесет и шест лева и 00 ст./ лв., с 

включен ДДС, която да бъде продажната цена. Данъчната оценка на придадената 

част е 2 263,10лв 

 

2. След влизане в сила на Решението, Кметът на Община Върбица: 

2.1. Да сключи договор за продажба на гореописаната реална част  от УПИ 

X-426, кв.64 по плана на с. Бяла река с Ахмед Мустафов Саров и 

Сейфула Мустафов Саров; 

2.2.  Да издаде Заповед по силата на която  в ДРП/дворищно регулационния 

план/ на с.Бяла река да бъде отразено прилагането му, относно 

придадената част, която да бъде заличена като такава и включена в 

границите на имота. 
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Препис! 

 

 

                                                     РЕШЕНИЕ:№7 

 

по протокол №30 от 31.01.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №11/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Прехвърляне на собственост чрез продажба от Община 

Върбица на реални части от поземлени урегулирани имоти: УПИ III-3 , IV-4, V-4, VI-4 и VII-

5, кв.1 по плана на с. Нова Бяла река по реда на §8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ. 

МОТИВИ:  Молби за купуване на придаваеми общински места към гореописаните имоти от 

техните собственици. Тези придаваеми места нямат самостоятелен характер и  не могат да 

бъдат самостоятелни обекти на разпореждане. 

 

Резултати от поименно гласуване:  

за   -  15 

1. Кадир  Хасан 

2. Бирсен  Елманов 

3. Мехмед  Юсуф  

4. Севдалин  Алдинов 

5. Мехмед  Юсуфов 

6. Ердинч  Исмаилов 

7. Мустафа Хюсеинов 

8. Исуф  Газинов 

9. Басри  Басриев 

10. Мехмед  Мехмед 

11. Енвер  Исуф 

12. Стоян Димитров 

13. Емил  Димов 

14. Радослав  Чалъков 

15. Мустафа  Еминов 

 

против   -   0;   

            въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Общ брой присъстващи общински съветници – 15,  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27 ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                         РЕШЕНИЕ:№7 

 

 



56  

1. На основание  § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ Общински съвет Върбица дава съгласие 

да бъде приложен ДРП, относно:  Придадени части към   УПИ: III-3 с площ 608 

кв.м , IV-4 с площ 461кв.м , V-4 с площ 362 кв.м, VI-4 с площ 376 кв.м и VII-5 с 

площ 415 кв.м., кв.1 по плана на с.Нова Бяла река , които се намират в източната  

част на имотите към уличната регулация, като за целта Общински съвет на 

основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС одобрява: 

       1.1.Пазарните оценки, изготвени от лицензиран оценител , които да бъдат 

продажните цени на придадените общински части както следва: 

   1.1.1. Към   УПИ III-3 с площ 608 кв.м – 6 144,00лв./ шест хиляди сто 

четиридесет и четири и 0 ст. /лв.  с вкл. ДДС, при данъчна оценка 1269,50лв 

   1.1.2. Към УПИ IV-4  с площ 461 кв.м – 4 656,00 лв./ четири хиляди 

шестстотин петдесет и шест лева и 0 ст./с вкл.ДДС, при данъчна оценка 

962,60лв. 

1.1.3.Към УПИ V-4  с площ 362 кв.м. – 3 654,00 лв./ три хиляди шестстотин 

петдесет и четири лева и 0 ст./ с вкл. ДДС, при данъчна оценка 755,90лв. 

1.1.4. Към УПИ VI-4 с площ 376 кв.м –  3 798,00 лв./ три хиляди седемстотин 

деветдесет и осем лева и 0 ст./с вкл.ДДС, при данъчна оценка 785,10лв. 

1.1.5. Към УПИ VII-5 с площ 415 кв.м – 4 194,00 лв./ четири хиляди сто 

деветдесет и четири лева и 0 ст./ с вкл.ДДС, при данъчна оценка 866,50лв. 

 

2. След влизане в сила на Решението, Кметът на Община Върбица: 

2.1. Да сключи договори за продажба на гореописаните реални части  от 

гореописаните УПИ, кв.1 по плана на с. Нова бяла река със 

собствениците на имотите; 

2.2.  Да издаде Заповед по силата на която  в ДРП/дворищно регулационния 

план/ на с. Нова бяла река да бъде отразено прилагането му, относно 

придадените части, които да бъдат заличени като такива и включени в 

границите на имотите. 

                                                                             

 

  

Препис! 

 

 

                                                      РЕШЕНИЕ:№8 

 

по протокол №30 от 31.01.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №12/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Даване на съгласие за строеж на граница на съседен имот в гр. 

Върбица. 

 

Резултати от поименно гласуване:  

за   -  15 

1. Кадир  Хасан 

2. Бирсен  Елманов 

3. Мехмед  Юсуф  

4. Севдалин  Алдинов 

5. Мехмед  Юсуфов 

6. Ердинч  Исмаилов 
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7. Мустафа Хюсеинов 

8. Исуф  Газинов 

9. Басри  Басриев 

10. Мехмед  Мехмед 

11. Енвер  Исуф 

12. Стоян Димитров 

13. Емил  Димов 

14. Радослав  Чалъков 

15. Мустафа  Еминов 

 

против   -   0;   

            въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Общ брой присъстващи общински съветници – 15,  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27 ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

 

                                                         РЕШЕНИЕ:№8 

 
На основание чл. 21, ал.5 от Закона за Устройство на територията Дава съгласие да бъде 

допуснато свързано ниско застрояване от собственика на УПИ V-840, кв.82 по плана на гр. 

Върбица Шевки Али Али – на обект автомивка на границата с общински имот – дере. 

 

 

                                                                              

  

Препис! 

 

 

                                                      РЕШЕНИЕ:№9 

 

по протокол №30 от 31.01.2022 г. на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. №13/24.01.2022 г. от Мердин Байрям  – кмет на    

Община Върбица, относно: Промяна предназначението на имот от публична в частна 

общинска собственост в с. Методиево, представляващ УПИ I – за детска градина, кв.25. 

 

Резултати от поименно гласуване     

          за   -   15 

1. Кадир  Хасан 

2. Бирсен Елманов 

3. Мехмед  Юсуф  

4. Севдалин  Алдинов 

5. Мехмед   Юсуфов 

6. Ердинч  Исмаилов 

7. Мустафа  Хюсеинов 
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8. Исуф  Газинов 

9. Басри  Басриев 

10. Мехмед  Мехмед 

11. Енвер  Исуф 

12. Стоян  Димитров 

13. Емил  Димов 

14. Радослав  Чалъков 

15. Мустафа  Еминов 

 

     против   -   0;   

    въздържали   се   -   0,  предложението се приема. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 15,  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27 ал.3, 4 и 5 от ЗМСМА, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Общински съвет Върбица прие следното: 

 

                                                         РЕШЕНИЕ:№9 

 

      На основание чл.6, ал.1 от ЗОС УПИ I, кв. 25, с площ 3850 кв. м по плана на с. 

Методиево, тъй като е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2,т.3 от ЗОС /т.е. да 

задоволява обществените потребности от местно значение/  да бъде обявен за имот Частна 

общинска собственост. 

    След влизане в сила на Решението за горецитирания имот, да се състави Акт за частна 

общинска собственост. 

 

 

 

Протоколчик:..…/П/……..                                             Председател на ОбС:…/П/…....          

              Джемиле Ниязиева                                                                          Кадир Хасан 


