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 1  1910/09-03-2010 с.Драчево

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
с.Драчево, УПИ ХХІV-396 квартал 27 по 
плана на селото, одобрен със заповед 
№75 от 23.09.1992г., заповед №21 от 
13.03.2007г.

Урегулиран поземлен имот 
ХХІV /двадесет и четвърти/, отреден 
за имот пл.№ 396 /триста деветдесет 
и шест/ в квартал 27 /двадесет и 
седми/ по ПУП на с.Драчево с площ 
от 15/780кв.м. /петнадесет върху 
седемстотин и осемдесет/ идеални 
части от имота.

34,20лева /тридесет и четири 
лева и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

Заповед за отписване:
450/2010-07-27

 2  1911/09-02-2010 с.Дебелт

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
с.Дебелт ЕКАТТЕ: 20273, имот №75.1 за 
новообразувани имоти съгл.заповед 
№РД-09-49 от 12.05.2003г. на Обл. 
управител на осн. &4.

Общински имот № 75.1/седемдесет и 
пет точка едно/ с площ от 
716кв.м. /седемстотин и 
шестнадесет/, находящ се в 
землището на с.Дебелт, вид 
територия: параграф 4 /четири/, начин 
на трайно ползване: ниви /орна земя/, 
местност : зона "Стоянов гроб".

18,90лева /осемнадесет лева и 
деветдесет ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

Заповед за отписване:
551/2010-10-08

 3  1912/25-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІ кв.41 по плана на 
града, одобрен със заповед № РД 09-166 
от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 
11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ 
в квартал 41 /четирдесет и едно/ с 
площ от 432 кв.м. /четиристотин 
тридесет и два/, отреден за жилищно 
застрояване по ПУП на гр.Средец

3 232,20лв. /три хил. двеста 
тридесет и два лв. и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 4  1913/25-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІІ кв.41 по плана 
на града, одобрен със заповед № РД 09-
166 от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 
11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ 
в квартал 41 /четирдесет и едно/ с 
площ от 555 кв.м. /петстотин петдесет 
и пет/, отреден за жилищно 
застрояване по ПУП на гр.Средец

4 152,50лв. /четири хил. сто 
петдесет и два лв. и 50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 5  1914/25-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІV кв.41 по плана 
на града, одобрен със заповед № РД 09-
166 от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 
11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот 
ІV /четвърти/ в квартал 
41 /четирдесет и едно/ с площ от 438 
кв.м. /четиристотин тридесет и осем/, 
отреден за жилищно застрояване по 
ПУП на гр.Средец

3 277,10лв. /три хил. двеста 
седемдесет и седем лв. и 10ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 6  1915/25-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ V кв.41 по плана 
на града, одобрен със заповед № РД 09-
166 от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 
11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот V /пети/ в 
квартал 41 /четирдесет и едно/ с площ 
от 535 кв.м. /петстотин тридесет и 
пет/, отреден за жилищно застрояване 
по ПУП на гр.Средец

4 002,90лв. /четири хил. и два 
лв. и 90 ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 7 1916/25-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІ кв.41 по плана 
на града, одобрен със заповед №РД 09-
166 от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 
11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот 
VІ /шести/ в квартал 41 /четиридесет 
и едно/ с площ от 774 
кв.м. /седемстотин седемдесет и 
четири/, отреден за жилищно 
застрояване по ПУП на гр.Средец.

5 791,10лв. /пет хил. 
седемстотин деветдесет и един 
лв.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн. чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 8  1917/25-03-2010 гр.Средец
обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 

ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІІ кв.41 по плана 
на града, одобрен със заповед №РД 09-
166 от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 

Урегулиран поземлен имот 
VІІ /седми/ в квартал 41 /четиридесет 
и едно/ с площ от 750 
кв.м. /седемстотин и петдесет/, 
отреден за търговия и услуги по ПУП 

5 611,50лв. /пет хил. шестстотин 
и единадесет лв. и 50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн. чл.12, 
ал.5 от ЗОС.
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11.11.2009г. на гр.Средец.

 9  1918/25-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІІІ кв.41 по плана 
на града, одобрен със заповед №РД 09-
166 от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 
11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІІ /осми/ в квартал 41 /четиридесет 
и едно/ с площ от 730 
кв.м. /седемстотин и тридесет/, 
отреден за търговия и услуги по ПУП 
на гр.Средец.

5 611,50лв. /пет хил. шестстотин 
и единадесет лв. и 50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн. чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

Заповед за отписване:
865/2017-11-07

 10  1919/26-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІХ кв.41 по плана 
на града, одобрен със заповед № РД- 09-
166 от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 
11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот 
ІХ /девети/ в квартал 41 /четиридесет 
и една/ с площ от 579 кв.м. /петстотин 
седемдесет и девет/, отреден за 
търговия и услуги по ПУП на 
гр.Средец.

4 332,10лв. /четири хил. триста 
тридесет и два лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 11  1920/26-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІ кв.41 по плана 
на града, одобрен със заповед № РД- 09-
166 от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 
11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІ /единадесети/ в квартал 
41 /четиридесет и едно/ с площ от 667 
кв.м. /шестстотин шестдесет и седем/, 
отреден за търговия и услуги по ПУП 
на гр.Средец.

4 990,50лв. /четири хил. 
деветстотин и деветдесет лв. и 
50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 12  1921/26-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІІ кв.41 по плана 
на града, одобрен със заповед № РД- 09-
166 от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 
11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІ /дванадесети/ в квартал 
41 /четиридесет и едно/ с площ от 567 
кв.м. /петстотин шестдесет и седем/, 
отреден за жилищно застрояване по 
ПУП на гр.Средец.

4 242,30лв. /четири хил. двеста 
четиридесет и два лв. и 30ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 13  1922/26-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІІІ кв.41 по плана 
на града, одобрен със заповед № РД- 09-
166 от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 
11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІІ /тринадесети/ в квартал 
41 /четиридесет и едно/ с площ от 395 
кв.м. /триста деветдесет и пет/, 
отреден за жилищно застрояване по 
ПУП на гр.Средец.

2 955,40лв. /две хил. 
деветстотин петдесет и пет лв. и 
40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 14  1923/26-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХV кв.41 по плана 
на града, одобрен със заповед № РД- 09-
166 от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 
11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот 
ХV /петнадесети/ в квартал 
41 /четиридесет и едно/ с площ от 644 
кв.м. /шестстотин четиридесет и 
четири/, отреден за жилищно 
застрояване по ПУП на гр.Средец.

4 818,40лв. /четири хил. 
осемстотин и осемнадесет лв. и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 15  1924/26-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХVІ кв.41 по плана 
на града, одобрен със заповед № РД- 09-
166 от 24.09.1986г., изм. заповед №116 от 
11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот 
ХVІ /шестнадесети/ в квартал 
41 /четиридесет и едно/ с площ от 503 
кв.м. /петстотин и три/, отреден за 
жилищно застрояване по ПУП на 
гр.Средец.

3 763,40лв. /три хил. 
седемстотин шестдесет и три лв. 
и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 16  1925/26-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХVІІ кв.41 по 
плана на града, одобрен със заповед №
РД- 09- 166 от 24.09.1986г., изм. заповед 
№116 от 11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот 
ХVІІ /седемнадесети/ в квартал 
41 /четиридесет и едно/ с площ от 393 
кв.м. /триста деветдесет и три/, 
отреден за жилищно застрояване по 
ПУП на гр.Средец.

2 940,40лв. /две хил. 
деветстотин и четирдесет лв. и 
40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 17  1926/26-03-2010 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХVІІІ кв.41 по 
плана на града, одобрен със заповед №
РД- 09-166 от 24.09.1986г., изм. заповед 
№116 от 11.11.2009г.

Урегулиран поземлен имот 
ХVІІІ /осемнадесети/ в квартал 
41 /четиридесет и едно/ с площ от 339 
кв.м. /триста тридесет и девет/, 
отреден за жилищно застрояване по 
ПУП на гр.Средец.

2 536,40лв. /две хил. петстотин 
тридесет и шест лв. и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 18  1927/29-04-2010  1927

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17794, имот №
54.106 по плана на новообразуваните 
имоти, одобрен заповед № РД- 09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас.

Имот № 54.106 /петдесет и четири. 
сто и шест/ с площ от 357 
кв.м. /триста петдесет и седем/, вид 
територия: параграф 4, начин на 
трайно ползване: ниви, местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец по плана на 
новообразуваните имоти.

65,60лева /шестдесет и пет лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

Заповед за отписване:
550/2010-10-08

Имот с площ от 84,793дка /осемдесет 
и четири дка седемстотин деветдесет 
и три кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята Имотът се управлява 
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 19  1928/16-04-2010 с.Белила
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Белила, имот №016013 по КВС.

при неполивни условия: трета, 
местност "Долна лъка", имот №
016013 /нула, шестнадесет хил. и 
тринадесет/ по КВС на с.Белила с 
начин на трайно възстановяване: план 
за земеразделяне.

11 218,10лева /единадесет хил. 
двеста и осемнадесет лв. и 10ст./

от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 20  1929/16-04-2010 с.Белила
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Белила, имот №016016 по КВС.

Имот с площ от 23,519дка /двадесет 
и три дка петстотин и деветнадесет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Долна лъка", имот № 016016 /нула, 
шестнадесет хил. и шестнадесет/ по 
КВС на с.Белила с начин на трайно 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

3 111,60лева /три хил. сто и 
единадесет лв. и 60ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 21  1930/29-04-2010  1930

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17794, имот №
54.123 по плана на новообразуваните 
имоти, одобрен заповед № РД- 09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас.

Имот № 54.123 /петдесет и четири. 
сто двадесет и три/ с площ от 522 
кв.м. /петстотин двадесет и два/, вид 
територия: параграф 4, начин на 
трайно ползване: ниви, местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец по плана на 
новообразуваните имоти.

95,90лева /деветдесет и пет лева 
и 90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

Заповед за отписване:
552/2010-10-08

 22  1931/11-05-2010  1931
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Варовник, ЕКАТТЕ 10166, имот №
000576 по КВС.

Имот с площ от 1,236 дка /един дка 
двеста тридесет и шест кв.м./, начин 
на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма, имот № 000576 /нула, нула, 
нула, петстотин седемдесет и шест/ 
по КВС на с.Варовник.

116,80лева /сто и шестнадесет 
лева и 80ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец на осн.чл.12, 
ал.5 от ЗОС.

 23  1932/02-08-2010  1932

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, ЕКАТТЕ 29221, УПИ ІV-191 в 
квартал 44 по ПУП на селото, одобрен 
със заповед №187/20.10.1969г.

70/410кв.м. /седемдесет върху 
четиристотин и десет/ идеални части 
от УПИ ІV /четвърти/ имот- 191 /сто 
деветдесет и едно/ в квартал 
44 /четирдесет и четири/ по ПУП на 
с.Момина Църква, целият с площ от 
410кв.м./четиристотин и десет/.

146,20лева /сто четирдесет и 
шест лв. и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец / ЕИК 
000056878/, на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 24  1933/02-08-2010  1933
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 028056 
по КВС на с.Дебелт.

Имот с площ от 41,332 
дка /четирдесет и един дка триста 
тридесет и два кв.м./, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
четвърта, местност "Кривия вир", 
имот № 028056 /нула, две, осем, нула, 
пет, шест/ по КВС на с.Дебелт.

5 865,00лева /пет хил. 
осемстотин шестдесет и пет/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/, на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор №66 т.7 
дв.вх.р.1711 от 10.12.2020г. 
имотът е продаден на 
"ЕМИ" ООД

Заповед за отписване:
39/2021-01-14

 25  1934/28-09-2010  1934
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
006087 по КВС на с.Малина.

Имот № 006087 / нула нула шест, 
нула осемдесет и седем/ по КВС на 
с.Малина с площ от 
94,954дка /деветдесет и четири дка 
деветстотин петдесет и четири кв.м./ 
с начин на трайно ползване : нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Около 
село".

4 985,10 лева /четири хил. 
деветстотин осемдесет и пет лв. 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор да продажба от 
14.08.2020г. т.4 № 110 
дв.вх.рег.1013 имота е 
продаден на "Тракийски 
земи" ЕООД.

Заповед за отписване:
1168/2020-12-03

 26  1935/11-10-2010  1935
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
018047 по КВС на гр.Средец.

Имот № 018047 /нула осемнадесет, 
нула четирдесет и седем/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 2,402дка /два дка 
четиристотин и два кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Миловска река".

55,20лв. /петдесет и пет лева и 
20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 27  1936/11-10-2010  1936
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №

Имот № 018048 /нула осемнадесет, 
нула четирдесет и осем/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 1,472дка /един 
дка четиристотин седемдесет и два 
кв.м./, начин на трайно ползване: 

33,90лв. /тридесет и три лв. и 
90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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018048 по КВС на гр.Средец. нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Миловска река".

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 28  1937/11-10-2010  1937

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ VІІ-76 кв.10 по 
ПУП на селото, одобрен със заповед 
№75/23.09.1992г.

37/1280кв.м. /тридесет и седем върху 
хиляда двеста и осемдесет/ идеални 
части от УПИ VІІ- 76 /седми римско, 
за имот седемдесет и шест/ в квартал 
10 /десети/ по ПУП на с.Драчево, 
целият с площ от 1280кв.м./хиляда 
двеста и осемдесет/.

84,40лв. /осемдесет и четири лв. 
и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
208/2011-04-08

 29  1938/20-10-2010
с.Момина 

Църква

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000903 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 000903/ нула, нула, 
нула,девет, нула, три/ по КВС на 
с.Момина Църква с площ от 
3,994дка /три дка деветстотин 
деветдесет и четири кв.м./, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Юрдията", 
възстановен с план за земеразделяне.

411,00лева /четиристотин и 
единадесет лв./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 30  1939/20-10-2010
с.Момина 

Църква

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000908 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 000908 /нула, нула, нула, 
девет, нула, осем/ по КВС на 
с.Момина Църква с площ от 
23,019дка /двадесет и три дка 
деветнадесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Юрдията", 
възстановен с план за земеразделяне.

2 368,70лева /две хил. триста 
шестдесет и осем лв. и 
седемдесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на осн. 
чл.12, ал.5 от ЗОС.

 31  1940/10-11-2010  1940
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот 
№000372 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000372 / нула, нула, нула, 
три, седем, две/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 3,560дка /три дка петстотин 
и шестдесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни 
условия:четвърта (0,117/ нула цяло 
сто и седемнадесет/ ), трета ( 3,443 / 
три цяло четиристотин четирдесет и 
три / ), местност "Малката 
река",възстановен с план за 
земеразделяне.

625,40лева /шестстотин двадесет 
и пет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
373/2011-06-27

 32  1941/10-11-2010  1941
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот 
№000375 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000375 / нула, нула, нула, 
три, седем, пет/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 0,587дка /петстотин 
осемдесет и седем кв.м./, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Малката 
река", възстановен с план за 
земеразделяне.

94,90лева /деветдесет и четири 
лв. и 90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 33  1942/10-11-2010  1942
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот 
№011017 по КВС на гр.Средец.

Имот № 011017 / нула, едно, едно, 
нула, едно, седем/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 4,451дка /четири 
дка четиристотин петдесет и един 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета (4,092/ 
четири цяло нула деветдесет и две/ ), 
трета ( 0,359 / нула цяло триста 
петдесет и девет/), местност 
"Аврамов мост", възстановен с план 
за земеразделяне.

453,80лева /четиристотин 
петдесет и три лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 34  1943/10-11-2010  1943
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот 
№011028 по КВС на гр.Средец.

Имот № 011028 / нула, едно, едно, 
нула, две, осем/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 6,196дка /шест дка сто 
деветдесет и шест кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета 
(3,611/ три цяло шестстотин и 

733,90лева /седемстотин 
тридесет и три лв. и 90ст./ Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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единадесет/ ), трета ( 2,585 / две цяло 
петстотин осемдесет и пет/ ), 
местност "Аврамов мост", 
възстановен с план за земеразделяне.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 35  1944/10-11-2010  1944
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот 
№026201 по КВС на гр.Средец.

Имот № 026201 / нула, две, шест, 
две, нула, едно/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 1,115дка /един дка сто и 
петнадесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "Малката река", 
възстановен с план за земеразделяне.

204,90лева /двеста и четири лв. и 
90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
75/2011-02-09

 36  1945/11-11-2010  1945
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Светлина, ЕКАТТЕ 65560, имот 
№170025 по КВС на с.Светлина.

Имот № 170025 /едно, седем, нула, 
нула, две, пет/ по КВС на с.Светлина 
с площ от 2,887дка /два дка 
осемстотин осемдесет и седем кв.м./, 
начин на трайно ползване: посевна 
площ, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Органджика", възстановен с план за 
земеразделяне.

76,40лева /седемдесет и шест лв. 
и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
375/2011-06-27

 37  1946/11-11-2010  1946
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот 
№080001 по КВС на с.Зорница.

Имот № 080001 /нула, осем, нула, 
нула, нула, едно/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
17,075дка /седемнадесет дка 
седемдесет и пет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: трета, 
местност "Зад хамбара".

2 886,50лева /две хил. 
осемстотин осемдесет и шест лв. 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец, /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

Заповед за отписване:
467/2014-06-09

 38  1947/11-11-2010  1947
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот 
№082012 по КВС на с.Загорци.

Имот № 082012 /нула, осем, две, 
нула, едно, две/ по КВС на с.Загорци 
с площ от 6,908дка /шест дка 
деветстотин и осем кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма, местност "До село", 
възстановен в стари реални граници.

397,20лева /триста деветдесет и 
седем лв. и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
389/2011-06-30

 39  1948/17-11-2010  1948
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078001 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078001 / нула, седем, осем, 
нула, нула, едно/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м./седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 40  1949/16-11-2010  1949
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Голямо Буково, ЕКАТТЕ 15816, имот 
№ 051011 по КВС на с.Голямо Буково.

Имот № 051011 /нула, пет, едно, 
нула, едно, едно/ по КВС на с.Голямо 
Буково с площ от 3,830дка /три дка 
осемстотин и тридесет кв.м./, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Факийска 
река", възстановен с план за 
земеразделяне.

92,50лева /деветдесет и два лева 
и 50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
371/2011-06-27

 41  1950/17-11-2010  1950
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078002 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078002 / нула, седем, осем, 
нула, нула, две/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м./седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр. ел. енергия, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 42  1951/17-11-2010  1951
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078003 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078003 / нула, седем, осем, 
нула, нула, три/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м./седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр. ел. енергия, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

Имот № 078004 / нула, седем, осем, 
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 43  1952/17-11-2010  1952
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078004 по КВС на с.Зорница.

нула, нула, четири/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м./седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: седма.

898,10лева / осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 44  1953/17-11-2010  1953
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078005 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078005 / нула, седем, осем, 
нула, нула, пет/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м./седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр. ел. енергия, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 45  1954/17-11-2010  1954
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078006 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078006 / нула, седем, осем, 
нула, нула, шест/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
774кв.м./седемстотин седемдесет и 
четири/, начин на трайно ползване: 
пр. ел. енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седма.

919,50лева /деветстотин и 
деветнадесет лв. и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 46  1955/17-11-2010  1955
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078007 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078007 / нула, седем, осем, 
нула, нула, седем/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
757кв.м./седемстотин петдесет и 
седем/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: седма.

899,30лева /осемстотин 
деветдесет и девет лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 47  1956/17-11-2010  1956
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078008 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078008 / нула, седем, осем, 
нула, нула, осем/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
757кв.м./седемстотин петдесет и 
седем/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: седма.

899,30лева /осемстотин 
деветдесет и девет лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 48  1957/17-11-2010  1957
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078009 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078009 / нула, седем, осем, 
нула, нула, девет/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м./седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 49  1958/17-11-2010  1958
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078010 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078010 / нула, седем, осем, 
нула, едно, нула/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м./седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 50  1959/18-11-2010  1959
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 042024 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 042024 /нула, четири, две, 
нула, две, четири/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 1,302дка /един дка триста и 
два кв.м./, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "Христикова каба", 
възстановен с план за земеразделяне.

58,60лева /петдесет и осем лв. и 
60ст./.

Имотът се управлявя 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
76/2011-02-09

 51  1960/18-11-2010  1960
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078011 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078011 /нула, седем, осем, 
нула, едно, едно/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: пета.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 52  1961/18-11-2010  1961
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078012 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078012 /нула, седем, осем, 
нула, едно, две/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 760кв.м. /седемстотин и 
шестдесет/, начин на трайно 
ползване: пр. ел. енергия, категория 

902,90лева /деветстотин и два 
лв. и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 

Заповед за отписване:
566/2011-09-26
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на земята при неполивни условия: 
седма.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 53  1962/18-11-2010  1962
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078013 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078013 /нула, седем, осем, 
нула, едно, три/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр. ел. енергия, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 54  1963/18-11-2010  1963
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078014 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078014 /нула, седем, осем, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: пета.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 55  1964/18-11-2010  1964
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078015 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078015 /нула, седем, осем, 
нула, едно, пет/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр. ел. енергия, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 56  1965/18-11-2010  1965
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078016 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078016 /нула, седем, осем, 
нула, едно, шест/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: седма.

898,10лева / осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 57  1966/18-11-2010  1966
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078017 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078017 /нула, седем, осем, 
нула, едно, седем/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 58  1967/18-11-2010  1967
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078018 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078018 /нула, седем, осем, 
нула, едно, осем/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: пета.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 59  1968/18-11-2010  1968
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078019 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078019 /нула, седем, осем, 
нула, едно, девет/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: пета.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 60  1969/18-11-2010  1969
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078020 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078020 /нула, седем, осем, 
нула, две, нула/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр. ел. енергия, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 61  1970/18-11-2010  1970
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078021 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078021 /нула, седем, осем, 
нула, две, едно/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр. ел. енергия, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

Имот № 078022 /нула, седем, осем, 
нула, две, две/ по КВС на с.Зорница с 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 62  1971/18-11-2010  1971
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078022 по КВС на с.Зорница.

площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр. ел. енергия, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.`

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 63  1972/19-11-2010  1972
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078023 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078023 /нула, седем, осем, 
нула, две, три/ по КВС на с.Зорница с 
площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр. ел. енергия, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец / ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 64  1973/19-11-2010  1973
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078024 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078024 /нула, седем, осем, 
нула, две, четири/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: пр. 
ел. енергия, категория на земята при 
неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец / ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 65  1974/19-11-2010  1974
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078025 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078025 /нула, седем, осем, 
нула, две, пет/ по КВС на с.Зорница с 
площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр. ел. енергия, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец / ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 66  1975/19-11-2010  1975
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078026 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078026 /нула, седем, осем, 
нула, две, шест/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 755кв.м. /седемстотин 
петдесет и пет/, начин на трайно 
ползване: пр. ел. енергия, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма.

896,90лева /осемстотин 
деветдесет и шест лв. и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец / ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 67  1976/22-11-2010  1976
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078027 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078027 /нула, седем, осем, 
нула, две, седем/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 68  1977/22-11-2010  1977
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078028 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078028 /нула, седем, осем, 
нула, две, осем/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр.ел.енергия, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 69  1978/22-11-2010  1978
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078029 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078029 /нула, седем, осем, 
нула, две, девет/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр.ел.енергия, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 70  1979/22-11-2010  1979
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078030 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078030 /нула, седем, осем, 
нула, три, нула/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр.ел.енергия, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 71  1980/22-11-2010  1980
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078031 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078031 /нула, седем, осем, 
нула, три, едно/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр.ел.енергия, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26
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 72  1981/22-11-2010  1981

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.121 по плана на новообразуваните 
имоти на местност "Долапски баир".

Имот № 54.121 /петдесет и четири 
точка сто двадесет и едно/ по плана 
на новообразуваните имоти на 
местност "Долапски баир", в землище 
гр.Средец с площ от 
557кв.м. /петстотин петдесет и 
седем/, вид територия: параграф 
4 /четири/, начин на трайно ползване: 
ниви /орна земя/.

102,30лева /сто и два лв. и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
374/2011-06-27

 73  1982/22-11-2010  1982
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078032 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078032 /нула, седем, осем, 
нула, три, две/ по КВС на с.Зорница с 
площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр.ел.енергия, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 74  1983/22-11-2010  1983
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078033 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078033 /нула, седем, осем, 
нула, три, три/ по КВС на с.Зорница с 
площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр.ел.енергия, категория на 
земята при неполивни условия: седма 
(0,192 /нула цяло сто деветдесет и 
две/), четвърта (0,564 / нула цяло сто 
деветдесет и две/ ).

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 75  1984/22-11-2010  1984
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078034 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078034 /нула, седем, осем, 
нула, три, четири/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
732кв.м. /седемстотин тридесет и 
два/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седма.

869,60лева /осемстотин 
шестдесет и девет лв. и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 76  1985/22-11-2010  1985
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078035 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078035 /нула, седем, осем, 
нула, три, пет/ по КВС на с.Зорница с 
площ от 755кв.м. /седемстотин 
петдесет и пет/, начин на трайно 
ползване: пр.ел.енергия, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма.

896,90лева /осемстотин 
деветдесет и шест лв. и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 77  1986/22-11-2010  1986
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078036 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078036 /нула, седем, осем, 
нула, три, шест/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр.ел.енергия, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 78  1987/22-11-2010  1987
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078037 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078037 /нула, седем, осем, 
нула, три, седем/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 79  1988/22-11-2010  1988
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078038 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078038 /нула, седем, осем, 
нула, три, осем/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр.ел.енергия, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 80  1989/22-11-2010  1989
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078039 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078039 /нула, седем, осем, 
нула, три, девет/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 756кв.м. /седемстотин 
петдесет и шест/, начин на трайно 
ползване: пр.ел.енергия, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

Имот № 078040 /нула, седем, осем, 
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 81  1990/23-11-2010  1990
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078040 по КВС на с.Зорница.

нула, четири, нула/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 82  1991/23-11-2010  1991
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078041 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078041 /нула, седем, осем, 
нула, четири, едно/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 83  1992/23-11-2010  1992
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078042 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078042 /нула, седем, осем, 
нула, четири, две/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 84  1993/23-11-2010  1993
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078043 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078043 /нула, седем, осем, 
нула, четири, три/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седм

898,10лева / осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 85  1994/23-11-2010  1994
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078044 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078044 /нула, седем, осем, 
нула, четири, четири/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 86  1995/23-11-2010  1995
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078045 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078045 /нула, седем, осем, 
нула, четири, пет/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 87  1996/23-11-2010  1996
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078046 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078046 /нула, седем, осем, 
нула, четири, шест/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седма.

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 88  1997/23-11-2010  1997
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078047 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078047 /нула, седем, осем, 
нула, четири, седем/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седма 
( 0,020 /нула цяло, нула, двадесет/), 
пета ( 0,736 /нула цяло, седемстотин 
тридесет и шест/).

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 89  1998/23-11-2010  1998
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078048 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078048 /нула, седем, осем, 
нула, четири, осем/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
757кв.м. /седемстотин петдесет и 
седем/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: седма.

899,30лева /осемстотин 
деветдесет и девет лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

Имот № 078049 /нула, седем, осем, 
нула, четири, девет/ по КВС на 
с.Кубадин с площ от 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 90  1999/23-11-2010  1999
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Кубадин, ЕКАТТЕ 40419, имот №
078049 по КВС на с.Кубадин.

756кв.м. /седемстотин петдесет и 
шест/, начин на трайно ползване: 
пр.ел.енергия, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Татар. шума".

898,10лева /осемстотин 
деветдесет и осем лв. и 10ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 91  2000/23-11-2010  2000
обл.Бургас, община Средец, землището 

на с.Кубадин, ЕКАТТЕ 40419, имот №
078050 по КВС на с.Кубадин.

Имот № 078050 /нула, седем, осем, 
нула, пет, нула/ по КВС на с.Кубадин 
с площ от 4,117дка /четири дка сто и 
седемнадесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: пр.ел.енергия, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Татар. шума".

4 891,00лева /четири хил. 
осемстотин деветдесет и един 
лв./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
566/2011-09-26

 92  2001/02-12-2010  2001
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 052020 
по КВС на с.Факия.

Имот № 052020 /нула, пет, две, нула, 
две, нула/ по КВС на с.Факия с площ 
от 558кв.м. /петстотин петдесет и 
осем/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Новите ниви", възстановен с план за 
земеразделяне.

13,50лева /тринадесет лв. и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
378/2011-06-27

 93  2002/02-12-2010  2002
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 208006 
по КВС на с.Факия.

Имот № 208006 /две, нула, осем, 
нула, нула, шест/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,519дка /един дка 
петстотин и деветнадесет кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Новите 
ниви", възстановен с план за 
земеразделяне.

40,20лева /четиридесет лв. и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
378/2011-06-27

 94  2003/02-12-2010  2003
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 208010 
по КВС на с.Факия.

Имот № 208010 /две, нула, осем, 
нула, едно, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 783кв.м./седемстотин 
осемдесет и три кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Новите ниви", 
възстановен с план за земеразделяне.

18,90лева /осемнадесет лв. и 90 
ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
378/2011-06-27

 95  2004/07-01-2011  2004

обл.Бургас, общ.Средец, с.Светлина, 
ЕКАТТЕ 65560, УПИ ІХ-328 кв.61 по 
ПУП на селото, одобрен със заповед №
343 от 06.04.2001г., заповед № 41 от 
17.06.2010г.

10/812 кв.м. /десет върху осемстотин 
и дванадесет/ идеални части от УПИ 
ІХ - 328 /девети римско, имот триста 
двадесет и осем/ в квартал 
61 /шестдесет и едно/ по ПУП на 
с.Светлина, целият с площ от 812 
кв.м./осемстотин и дванадесет/.

20,40лева /двадесет лв. и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
222/2011-04-13

 96  2005/14-01-2011  2005

обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, ЕКАТТЕ 15816, УПИ VІІІ-41 
квартал 16 по ПУП на селото, одобрен 
със заповед № 106 от 14.11.1989г.

30/565 кв.м. /тридесет върху 
петстотин шестдесет и пет/ идеални 
части от УПИ VІІІ - 41 /осми римско, 
имот четирдесет и едно/ в квартал 
16 /шестнадесети/ по ПУП на 
с.Голямо Буково, целият с площ от 
565 кв.м./петстотин шестдесет и пет/.

68,40лева /шестдесет и осем лв. 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
241/2011-04-27

 97  2006/17-01-2011  2006
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
002022 по КВС на с.Малина.

Имот № 002022 /нула, нула, две, 
нула, две, две/ по КВС на с.Малина с 
площ от 7,578дка /седем дка 
петстотин седемдесет и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Около 
село", възстановен с план за 
земеразделяне.

435,70лева /четиристотин 
тридесет и пет лв. и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
372/2011-06-27

 98  2007/17-01-2011  2007
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
002023 по КВС на с.Малина.

Имот № 002023 /нула, нула, две, 
нула, две, три/ по КВС на с.Малина с 
площ от 34,400 дка /тридесет и 
четири дка и четиристотин кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Около 
село", възстановен с план за 

1 978,00лева /хиляда 
деветстотин седемдесет и осем 
лв./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земеразделяне.

 99  2008/28-01-2011  2008

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.166 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповеди: № РД-02-14-1476 
от 05.11.1997г. и № 18 от 17.03.2008г. на 
Кмета на Община Средец.

Имот № 501.166 /петстотин и едно 
точка сто шестдесет и шест/ по 
кадастралния план на с.Белеврен с 
площ от 1 776кв.м. /хиляда 
седемстотин седемдесет и шест/ с 
начин на трайно ползване: жилищни 
територии.

3 367,30лева /три хил. триста 
шестдесет и седем лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 100  2009/28-01-2011  2009

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.206 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповеди: № РД-02-14-1476 
от 05.11.1997г. и № 18 от 17.03.2008г. на 
Кмета на Община Средец.

Имот № 501.206 /петстотин и едно 
точка двеста и шест/ по кадастралния 
план на с.Белеврен с площ от 
1336кв.м. /хиляда триста тридесет и 
шест/ с начин на трайно ползване: 
индивидуално застрояване.

2 533,10лева /две хил. петстотин 
тридесет и три лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
98/2014-02-17

 101  2010/02-02-2011  2010
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Драка, ЕКАТТЕ 23529, имот № 004001 
по КВС на с.Драка.

Имот № 004001 /нула, нула, четири, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Драка с 
площ от 14,736дка /четиринадесет дка 
седемстотин тридесет и шест кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Тузлата", 
възстановен с план за земеразделяне.

338,90лева /триста тридесет и 
осем лв. и 90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец/ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
377/2011-06-27

 102  2011/02-02-2011  2011
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Драка, ЕКАТТЕ 23529, имот № 009007 
по КВС на с.Драка.

Имот № 009007 /нула, нула, девет, 
нула, нула, седем/ по КВС на с.Драка 
с площ от 2,999дка /два дка 
деветстотин деветдесет и девет кв.м./, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Гръцки лъки"", възстановен с план 
за земеразделяне.

72,40лева /седемдесет и два лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
377/2011-06-27

 103  2012/02-02-2011  2012
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Драка, ЕКАТТЕ 23529, имот №028042 
по КВС на с.Драка.

Имот № 028042 /нула, две, осем, 
нула, четири, две/ по КВС на с.Драка 
с площ от 1,500дка /един дка 
петстотин кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Големите паища", 
възстановен с план за земеразделяне.

36,20лева /тридесет и шест лв. и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
377/2011-06-27

 104  2013/02-02-2011  2013
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Драка, ЕКАТТЕ 23529, имот № 032013 
по КВС на с.Драка.

Имот № 032013 /нула, три, две, нула, 
едно, три/ по КВС на с.Драка с площ 
от 34,000дка /тридесет и четири/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Минна 
поляна", възстановен с план за 
земеразделяне.

625,60лева /шестстотин двадесет 
и пет лв. и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
377/2011-06-27

 105  2014/10-02-2011  2014
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000046 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000046 /нула, нула, нула, 
нула, четири, шест/ по КВС на гр. 
Средец с площ от 
14,872дка /четиринадесет дка 
осемстотин седемдесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета -
13,695дка /тринадесет дка шестстотин 
деветдесет и пет кв.м./, трета -
1,177дка /един дка сто седемдесет и 
седем кв.м./, местност "Новата 
воденица", възстановен с план за 
земеразделяне.

610,00лева /шестстотин и десет 
лв./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1005/2012-11-13

 106  2015/10-02-2011  2015
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
035065 по КВС на гр.Средец.

Имот № 035065 /нула, три, пет, нула, 
шест, пет/ по КВС на гр. Средец с 
площ от 3,002дка /три дка и два 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета , 
местност "Новата воденица", 

86,30лева /осемдесет и шест 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
376/2011-06-27
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възстановен с план за земеразделяне.

 107  2016/10-02-2011  2016
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
035175 по КВС на гр.Средец.

Имот № 035175 /нула, три, пет, едно, 
седем, пет/ по КВС на гр. Средец с 
площ от 6,314дка /шест дка триста и 
четиринадесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни 
условия:девета , местност "Новата 
воденица", възстановен с план за 
земеразделяне.

181,50лева /сто осемдесет и един 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1004/2012-11-13

 108  2018/23-02-2011  2018
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000362 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000362 /нула, нула, нула, 
три, шест, две/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 3,993дка /три дка 
деветстотин деветдесет и три кв.м./, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Долапски баир", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

733,70лева /седемстотин 
тридесет и три лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1064/2012-11-26

 109  2019/23-02-2011  2019
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
078053 по КВС на с.Зорница.

Имот № 078053 /нула, седем, осем, 
нула, пет, три/ по КВС на с.Зорница с 
площ от 12,597 дка /дванадесет дка 
петстотин деветдесет и седем кв.м./, 
начин на трайно ползване: храсти, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

158,70лева /сто петдесет и осем 
лв. и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 110  2020/09-03-2011  2020

обл.Бургас, общ.Средец, с.Долно 
Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, УПИ V- 160 
кв.20 по ПУП на с.Долно Ябълково, 
одобрен със заповед № 5 от 17.08.1935г. 
и № 6 от 19.08.1935г..

95/680 кв.м. /деветдесет и пет върху 
шестстотин и осемдесет/идеални 
части от УПИ V- 160 /пет римско, 
имот сто и шестдесет/ в квартал 
20 /двадесети/ по ПУП на с.Долно 
Ябълково, целият с площ от 680 
кв.м. /шестстотин и осемдесет/.

198,40лева /сто деветдесет и 
осем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
353/2011-06-17

 111  2021/09-03-2011  2021

обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, ЕКАТТЕ 15816, УПИ ІІ квартал 
6 по ПУП на с.Голямо Буково, одобрен 
със заповед № 106 от 14.11.1989г.

Урегулиран поземлен имот ІІ-
общ. /втори/ в квартал 6 /шести/ по 
ПУП на с.Голямо Буково с площ от 
635 кв.м. /шестстотин тридесет и пет/.

1325,90лева /хиляда триста 
двадесет и пет лв. и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 112  2022/17-03-2011  2022

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, ул."В.Коларов" № 28, 
УПИ ХІІІ кв.11 по ПУП на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД 09-166 от 
24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІІ /тринадесети/ в квартал 
11 /единадесет/ по ПУП на гр.Средец 
с площ от 8 550кв.м. /осем хил. 
петстотин и петдесет / заедно със 
сгради: масивна триетажна 
сграда /б.училище/ със застроена 
площ от 299кв.м. /двеста деветдесет и 
девет/, построена 1948г., масивен 
триетажен кухненски блок /б.учебен 
корпус/ със застроена площ от 510 
кв.м. /петстотин и десет/, построен 
1997г., едноетажна масивна сграда /б. 
учебни стаи/ със застроена площ от 
150кв.м. /сто и петдесет/, построена 
1980г., масивна едноетажна 
работилница със застроена площ от 
108кв.м. /сто и осем/, построена 
1959г., едноетажен масивен салон със 
застроена площ от 
90кв.м. /деветдесет/, построен 1959г. 
пренос раздел "13"

 244 838,50лева /двеста 
четирдесет и четири хил. 
осемстотин тридесет и осем лв. и 
50 ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ І-общ.,132 кв.19 по 

460/750 кв.м. /четиристотин и 
шестдесет върху седемстотин и 
петдесет/ идеални части от УПИ 
І /първи/ отреден за общински и за 960,50лева /деветстотин и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 113  2023/23-03-2011  2023

ПУП на с.Факия, одобрен със заповед №
5 от 12.01.1990г.

имот пл. № 132 /сто тридесет и две/ в 
квартал 19 /деветнадесети/ по ПУП на 
с.Факия, целият с площ от 750 
кв.м. /седемстотин и петдесет /.

шестдесет лв. и 50ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 114  2024/23-03-2011  2024

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.65 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 
17.03.2008г. на Кмета на Община Средец.

Имот № 501.65 /петстотин и едно 
точка шестдесет и пет/ по 
кадастралния план на с.Белеврен с 
площ от 497 кв.м. /четиристотин 
деветдесет и седем/ с начин на трайно 
ползване на имота: индивидуално 
застрояване.

942,30лева /деветстотин 
четирдесет и два лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 115  2025/24-03-2011  2025

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.147 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 
17.03.2008г. на Кмета на Община Средец.

Имот № 501.147 /петстотин и едно 
точка сто четирдесет и седем/ по 
кадастралния план на с.Белеврен с 
площ от 849 кв.м. /осемстотин 
четирдесет и девет/ с начин на трайно 
ползване на имота: индивидуално 
застрояване.

1 609,70лева /хиляда шестстотин 
и девет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 116  2026/24-03-2011  2026

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.193 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 
17.03.2008г. на Кмета на Община Средец.

Имот № 501.193 /петстотин и едно 
точка сто деветдесет и три/ по 
кадастралния план на с.Белеврен с 
площ от 1 670 кв.м. /хиляда 
шестстотин и седемдесет/ с начин на 
трайно ползване на имота: 
индивидуално застрояване.

3 166,30лева /три хил. сто 
шестдесет и шест лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 117  2027/24-03-2011  2027

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.197 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 
17.03.2008г. на Кмета на Община Средец.

Имот № 501.197 /петстотин и едно 
точка сто деветдесет и седем/ по 
кадастралния план на с.Белеврен с 
площ от 247 кв.м. /двеста четирдесет 
и седем/ с начин на трайно ползване 
на имота: индивидуално застрояване.

468,30лева /четиристотин 
шестдесет и осем лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 118  2028/24-03-2011  2028

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.199 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 
17.03.2008г. на Кмета на Община Средец.

Имот № 501.199 /петстотин и едно 
точка сто деветдесет и девет/ по 
кадастралния план на с.Белеврен с 
площ от 603 кв.м. /шестстотин и три/ 
с начин на трайно ползване на имота: 
индивидуално застрояване.

1 143,30лева /хиляда сто 
четирдесет и три лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 119  2029/24-03-2011  2029

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.201 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 
17.03.2008г. на Кмета на Община Средец.

Имот № 501.201 /петстотин и едно 
точка двеста и едно/ по кадастралния 
план на с.Белеврен с площ от 1 747 
кв.м. /хиляда седемстотин четирдесет 
и седем/ с начин на трайно ползване 
на имота: индивидуално застрояване.

3 312,30лева /три хил. триста и 
дванадесет лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 120  2030/24-03-2011  2030

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.203 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 
17.03.2008г. на Кмета на Община Средец

Имот № 501.203 /петстотин и едно 
точка двеста и три/ по кадастралния 
план на с.Белеврен с площ от 6 011 
кв.м. /шест хил. и единадесет/ с начин 
на трайно ползване на имота: 
индивидуално застрояване.

11 396,90лева /единадесет хил. 
триста деветдесет и шест лв. и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 121  2031/24-03-2011  2031

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.204 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 
17.03.2008г. на Кмета на Община Средец.

Имот № 501.204 /петстотин и едно 
точка двеста и четири/ по 
кадастралния план на с.Белеврен с 
площ от 1 228 кв.м. /хиляда двеста 
двадесет и осем/ с начин на трайно 
ползване на имота: индивидуално 
застрояване.

2 328,30лева /две хил. триста 
двадесет и осем лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 122  2032/25-03-2011  2032

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.205 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 
17.03.2008г. на Кмета на Община Средец.

Имот № 501.205 /петстотин и едно 
точка двеста и пет/ по кадастралния 
план на с.Белеврен с площ от 1 070 
кв.м. /хиляда и седемдесет/ с начин на 
трайно ползване на имота: 
индивидуално застрояване.

2 028,70лева /две хил. двадесет и 
осем лв. и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 123  2033/25-03-2011  2033

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.208 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 

Имот № 501.208 /петстотин и едно 
точка двеста и осем/ по кадастралния 
план на с.Белеврен с площ от 922 
кв.м. /деветстотин двадесет и два/ с 
начин на трайно ползване на имота: 

1 748,10лева /хиляда 
седемстотин четирдесет и осем 
лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 

Page 14 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



17.03.2008г. на Кмета на Община Средец.индивидуално застрояване. от ЗОС.

 124  2034/28-03-2011  2034

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.209 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 
17.03.2008г. на Кмета на Община Средец.

Имот № 501.209 /петстотин и едно 
точка двеста и девет/ по кадастралния 
план на с.Белеврен с площ от 45 
кв.м. /четирдесет и пет/ с начин на 
трайно ползване на имота: 
индивидуално застрояване.

85,30лева /осемдесет лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 125  2035/28-03-2011  2035

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.210 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 
17.03.2008г. на Кмета на Община Средец.

Имот № 501.210 /петстотин и едно 
точка двеста и десет/ по кадастралния 
план на с.Белеврен с площ от 346 
кв.м. /триста четирдесет и шест/ с 
начин на трайно ползване на имота: 
индивидуално застрояване.

656,00 лева /шестстотин 
петдесет и шест лв./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 126  2036/28-03-2011  2036

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белеврен, 
ЕКАТТЕ 03349, имот № 501.78 по 
кадастралния план на с.Белеврен, 
одобрен със заповед № РД 09-14-1476 от 
05.11.1997г. на МРРБ и №18 от 
17.03.2008г. на Кмета на Община Средец.

Имот № 501.78 /петстотин и едно 
точка седемдесет и осем/ по 
кадастралния план на с.Белеврен с 
площ от 71 кв.м. /седемдесет и един/ 
с начин на трайно ползване на имота: 
водоеми.

134,60 лева /сто тридесет и 
четири лв. и 60 ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 127  2037/30-03-2011  2037
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
011006 по КВС на с.Зорница.

Имот № 011006 /нула, едно, 
едно,нула, нула, шест/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 0, 
964дка /деветстотин шестдесет и 
четири кв.м./, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: седма -
0,567дка / петстотин шестдесет и 
седем кв.м./, четвърта -
0,397дка /триста деветдесет и седем 
кв.м./, местност "Бяла пръст", начин 
на възстановяване: съществуващи 
стари реални граници.

151,10лева /сто петдесет и един 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
44/2012-01-21

 128  2038/11-04-2011  2038
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000566 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000566 /нула, нула, нула, 
пет, шест, шест/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 5,721дка /пет дка 
седемстотин двадесет и един кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Градишка 
река".

1 135,30лева /хиляда сто 
тридесет и пет лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 129  2039/11-04-2011  2039

обл.Бургас, общ.Средец, с.Граничар, 
ЕКАТТЕ 17779, УПИ VІ-112 квартал 8 
по ПУП на с.Граничар, одобрен със 
заповед № 151 от 22.08.1994г.

280/980кв.м. /двеста и осемдесет 
върху деветстотин и осемдесет/ 
идеални части от УПИ VІ /шести/ 
имот 112 /сто и дванадесет/ в квартал 
8 /осми/ по ПУП на с.Граничар, 
целият с площ от 980 
кв.м. /деветстотин и осемдесет/.

584,60лева /петстотин осемдесет 
и четири лв. и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 130  2040/15-04-2011  2040

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ І квартал 13 по 
ПУП на с.Загорци, одобрен със заповед 
№ РД -17-4 от 23.10.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І -
общ. /първи/ в квартал 
13 /тринадесети/ по ПУП на с.Загорци 
с площ от 1 327 кв.м. /хиляда триста 
двадесет и седем/, отреден за 
жилищно строителство.

2 770,80лева /две хил. 
седемстотин и седемдесет лв. и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 131  2041/15-04-2011  2041

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ ІІ-общ. квартал 13 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ -
общ. /втори/ в квартал 
13 /тринадесети/ по ПУП на с.Загорци 
с площ от 1 452 кв.м. /хиляда 
четиристотин петдесет и два/, 
отреден за жилищно строителство.

3 031,80лева /три хил. тридесет 
и един лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 132  2042/15-04-2011  2042

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ ІІІ-общ. квартал 13 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ -
общ. /трети/ в квартал 
13 /тринадесети/ по ПУП на с.Загорци 
с площ от 1 302 кв.м. /хиляда триста и 
два/, отреден за жилищно 
строителство.

2 718,60лева /две хил. 
седемстотин и осемнадесет лв. и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ ІV-общ. квартал 13 

Урегулиран поземлен имот ІV -
общ. /четвърти/ в квартал 2 841,80лева /две хил. 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 133  2043/15-04-2011  2043

по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

13 /тринадесети/ по ПУП на с.Загорци 
с площ от 1 361 кв.м. /хиляда триста 
шестдесет и един/, отреден за 
жилищно строителство.

осемстотин четирдесет и един лв. 
и 80ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 134  2044/15-04-2011

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ V-общ. квартал 13 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот V -
общ. /трети/ в квартал 
13 /тринадесети/ по ПУП на с.Загорци 
с площ от 1 388 кв.м. /хиляда триста 
осемдесет и осем/, отреден за 
жилищно строителство.

2 898,10лева /две хил. 
осемстотин деветдесет и осем лв. 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 135  2045/18-04-2011  2045

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ VІ-общ. квартал 13 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот VІ -
общ. /шести/ в квартал 
13 /тринадесети/ по ПУП на с.Загорци 
с площ от 1 239 кв.м. /хиляда двеста 
тридесет и девет/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 587,00лева /две хил. петстотин 
осемдесет и седем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 136  2046/18-04-2011  2046

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ VІІ-общ. квартал 
13 по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот VІІ -
общ. /седми/ в квартал 
13 /тринадесети/ по ПУП на с.Загорци 
с площ от 1 217 кв.м. /хиляда двеста и 
седемнадесет/, отреден за жилищно 
застрояване.

2 541,10лева /две хил. петстотин 
четирдесет и един лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 137  2047/18-04-2011  2047

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ VІІІ-общ. квартал 
13 по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот VІІІ -
общ. /осми/ в квартал 
13 /тринадесети/ по ПУП на с.Загорци 
с площ от 1 245 кв.м. /хиляда двеста 
четирдесет и пет/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 599,60лева /две хил. петстотин 
деветдесет и девет лв. и 60ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 138  2048/18-04-2011  2048

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ ІХ квартал 13 по 
ПУП на с.Загорци, одобрен със заповед 
№ РД -17-4 от 23.10.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ІХ /девети/ в квартал 13 /тринадесети/ 
по ПУП на с.Загорци с площ от 1 161 
кв.м. /хиляда сто шестдесет и един/, 
отреден за КОО.

2 424,20лева /две хил. 
четиристотин двадесет и четири 
лв. и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 139  2049/18-04-2011  2049

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ Х-общ. квартал 13 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот Х -
общ. /десети/ в квартал 
13 /тринадесети/ по ПУП на с.Загорци 
с площ от 989 кв.м. /деветстотин 
осемдесет и девет/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 056,00лева /две хил. петдесет и 
шест лв./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 140  2050/18-04-2011  2050

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ ХІ-общ. квартал 13 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ХІ-
общ. /единадесети/ в квартал 
13 /тринадесети/ по ПУП на с.Загорци 
с площ от 748 кв.м. /седемстотин 
четирдесет и осем/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 561,80лева /хиляда петстотин 
шестдесет и един лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 141  2051/18-04-2011  2051

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ ХІІ-общ. квартал 
13 по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ХІІ -
общ. /дванадесети/ в квартал 
13 /тринадесети/ по ПУП на с.Загорци 
с площ от 704 кв.м. /седемстотин и 
четири/, отреден за жилищно 
застрояване.

1 470,00лева /хиляда 
четиристотин и седемдесет/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 142  2052/19-04-2011  2052

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ І-общ. квартал 42 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І -
общ. /първи/ в квартал 42 /четирдесет 
и втори/ по ПУП на с.Загорци с площ 
от 1 022 кв.м. /хиляда двадесет и два/, 
отреден за жилищно застрояване.

2 133,90лева /две хил. сто 
тридесет и три лв. и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 143  2053/19-04-2011  2053

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ ІІ-общ. квартал 42 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ -
общ. /втори/ в квартал 42 /четирдесет 
и втори/ по ПУП на с.Загорци с площ 
от 1 034 кв.м. /хиляда тридесет и 
четири/, отреден за жилищно 
застрояване.

2 159,00лева /две хил. сто 
петдесет и девет лв./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 144  2054/19-04-2011  2054
обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 

ЕКАТТЕ 30168, УПИ ІІІ-общ. квартал 42 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 

Урегулиран поземлен имот ІІІ -
общ. /трети/ в квартал 42 /четирдесет 
и втори/ по ПУП на с.Загорци с площ 2 133,90лева /две хил. сто 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

от 1 022 кв.м. /хиляда двадесет и два/, 
отреден за жилищно застрояване.

тридесет и три лв. и 90ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 145  2055/20-04-2011  2055

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ ІV-общ. квартал 42 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІV -
общ. /четвърти/ в квартал 
42 /четирдесет и втори/ по ПУП на 
с.Загорци с площ от 1 016 
кв.м. /хиляда и шестнедесет/, отреден 
за жилищно застрояване.

2 121,40лева /две хил. сто 
двадесет и един лв. и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 146  2056/20-04-2011  2056

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ V-общ. квартал 42 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот V -
общ. /пети/ в квартал 42 /четирдесет и 
втори/ по ПУП на с.Загорци с площ 
от 1 022 кв.м. /хиляда двадесет и два/, 
отреден за жилищно застрояване.

2 133,90лева /две хил. сто 
тридесет и три лв. и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 147  2057/21-04-2011  2057

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ VІ-общ. квартал 42 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот VІ -
общ. /шести/ в квартал 42 /четирдесет 
и втори/ по ПУП на с.Загорци с площ 
от 1 022 кв.м. /хиляда двадесет и два/, 
отреден за жилищно застрояване.

2 133,90лева /две хил. сто 
тридесет и три лв. и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 148  2058/21-04-2011  2058

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ VІІ-общ. квартал 
42 по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот VІІ -
общ. /седми/ в квартал 42 /четирдесет 
и втори/ по ПУП на с.Загорци с площ 
от 1 022 кв.м. /хиляда двадесет и два/, 
отреден за жилищно застрояване.

2 133,90лева /две хил. сто 
тридесет и три лв.и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 149  2059/21-04-2011  2059

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ VІІІ-общ. квартал 
42 по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД -17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот VІІІ -
общ. /осми/ в квартал 42 /четирдесет 
и втори/ по ПУП на с.Загорци с площ 
от 1 022 кв.м. /хиляда двадесет и два/, 
отреден за жилищно застрояване.

2 133,90лева /две хил. сто 
тридесет и три лв. и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 150  2060/28-04-2011  2060

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ І квартал 30 по 
ПУП на с.Загорци, одобрен със заповед 
№ РД -17-4 от 23.10.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І /първи/ 
квартал 30 /тридесети/ по ПУП на 
с.Загорци с площ от 1076кв.м. /хиляда 
седемдесет и шест/ ВЕДНО със 
съответните ид.части от построените 
в имота сгради , а именно: 
40,9% /четиридесет цяло и девет 
десети процента/, съставляващи 
130/316кв.м. /сто и тридесет върху 
триста и шестнадесет/ идеални части 
от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА 
СГРАДА с предназначение: търговия, 
цялата с разгъната застроена площ от 
316кв.м. /триста и шестнадесет / и 
40,9% /четирдесет цяло и девет 
десети процента/, съставляващи 
114/279кв.м. /сто и четиринадесет 
върху двеста седемдесет и девет/ 
идеални части от масивна едноетажна 
сграда изградена на калкан в южната 
част на търговската сграда , цялата 
със застроена площ от 
279кв.м./двеста седемдесет и девет/, 
двете сгради изградени 1970г.

8 960,80лева /осем хил. 
деветстотин и шестдесет лв. и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
653/2015-06-11

 151  2061/28-04-2011  2061

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ І квартал 46 по 
ПУП на с.Загорци, одобрен със заповед 

510/1001кв.м. /петстотин и десет 
върху хиляда и един квадратни метра/ 
идеални части представляващи 
51% /петдесет и един процента/ от 
УПИ І /първи/ в квартал 
46 /четирдесет и шести/ по ПУП на 
с.Загорци, целият с площ от 
1001кв.м./хиляда и един квадратни 
метра/, ВЕДНО с 51% /петдесет и 
един процента/, съставляващи 
114/244кв.м. /сто и четиринадесет 

3 320,10лева /три хил. триста и 
двадесет лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 

Заповед за отписване:
653/2015-06-11
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№ РД-17-4 от 23.10.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

върху двеста четирдесет и четири 
квадратни метра/ идеални части от 
построената в гореописания имот 
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА 
СГРАДА с производствено 
предназначение - фурна, цялата със 
застроена площ от 244кв.м./двеста 
четирдесет и четири квадратни 
метра/, изградена през 1972г.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 152  2062/28-04-2011  2062

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ І-общ. квартал 10 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД-17-4 от 23.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І -
общ. /първи/ в квартал 10 /десети/ по 
ПУП на с.Загорци с площ от 
796кв.м. /седемстотин деветдесет и 
шест/, отреден за жилищно 
застрояване.

1 662,00лева /хиляда шестстотин 
шестдесет и два лв./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 153  2063/03-05-2011  2063

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.113 по плана на новообразуваните 
имоти на местност "Долапски баир", 
одобрен със заповед № РД - 09 - 57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас.

Имот № 54.113 /петдесет и четири 
точка сто и тринадесет/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир", параграф 
4к /четири/ в землище гр.Средец с 
площ от 426 кв.м. /четиристотин 
двадесет и шест/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/, категория 
на земята: ІІІ /трета/.

78,30лева /седемдесет и осем лв. 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
48/2012-01-23

 154  2064/03-05-2011  2064

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.118 по плана на новообразуваните 
имоти на местност "Долапски баир", 
одобрен със заповед № РД - 09 - 57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас.

Имот № 54.118 /петдесет и четири 
точка сто и осемнадесет/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир", параграф 
4к /четири/ в землище гр.Средец с 
площ от 543 кв.м. /петстотин 
четирдесет и три/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/, категория 
на земята: ІІІ /трета/.

99,80лева /деветдесет и девет лв. 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
48/2012-01-23

 155  2065/03-05-2011  2065

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.122 по плана на новообразуваните 
имоти на местност "Долапски баир", 
одобрен със заповед № РД - 09 - 57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас.

Имот № 54.122 /петдесет и четири 
точка сто двадесет и две/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир", параграф 
4к /четири/ в землище гр.Средец с 
площ от 236 кв.м. /двеста тридесет и 
шест/, вид територия: селско 
стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/, категория 
на земята: ІІІ /трета/.

43,40лева /четирдесет и три лв. и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
50/2012-01-23

 156  2066/10-05-2011  2066

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ХІV-136 квартал 
21 по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед №18 от 23.02.1988г.

20/1210кв.м. /двадесет върху хиляда 
двеста и десет квадратни метра/ 
идеални части от УПИ 
ХІV /четиринадесети римско/ имот 
136 /сто тридесет и шест/ в квартал 
21 /двадесет и едно/ по ПУП на 
с.Дюлево, целият с площ от 1210 
кв.м. /хиляда двеста и десет 
квадратни метра/.

45,60лева /четирдесет и пет лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
401/2011-07-05

 157  2067/11-05-2011  2067

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ І квартал 811 по 
ПУП на гр.Средец, одобрен със заповед 
№ РД-09-166 от 24.09.1986г.

Едноетажна масивна сграда с 
обслужващо 
предназначение /тоалетна/ със 
застроена площ от 
18кв.м. /осемнадесет квадратни 
метра/, изградена през 1985г. в 
северната част на УПИ І /първи/ в 
квартал 811 /осемстотин и 
единадесет/ по ПУП на гр.Средец, 
целият с площ от 2 037кв.м. /две хли. 
тридесет и седем квадратни метра/.

2 058,30лева /две хил. петдесет и 
осем лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 007010 /нула, нула, седем, 
нула, едно, нула/ по КВС на 
с.Белеврен с площ от Имотът се управлява 

Page 18 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 158  2068/12-05-2011  2068
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
007010 по КВС на с.Белеврен.

4,416дка /четири дка четиристотин и 
шестнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: лозе, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

250,30лева /двеста и петдесет лв. 
и 30ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.1 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
31/2012-01-20

 159  2069/12-05-2011  2069
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
200001 по КВС на с.Драчево.

187/787кв.м. /сто осемдесет и седем 
върху седемстотин осемдесет и седем 
квадратни метра/ идеални части от 
имот № 200001 /две, нула, нула, нула, 
нула, едно/ по КВС на с.Драчево, 
целият с площ от 
787кв.м. /седемстотин осемдесет и 
седем квадратни метра/ с начин на 
трайно ползване: друга селищна 
територия, местност "Арпалъка".

312,70лева /триста и дванадесет 
лв. и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
49/2012-01-23

 160  2070/16-05-2011  2070
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 002259 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 002259 /нула, нула, две, две, 
пет, девет/ по КВС на с.Момина 
Църква с площ от 6,900дка /шест дка 
и деветстотин кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Дебелата кория", 
възстановен с план за земеразделяне.

229,40лева /двеста двадесет и 
девет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец/ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 161  2071/16-05-2011  2071
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 002292 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 002292 /нула, нула, две, две, 
девет, две/ по КВС на с.Момина 
Църква с площ от 6,700дка /шест дка 
и седемстотин кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Дебелата кория", 
възстановен с план за земеразделяне.

222,80лева /двеста двадесет и 
два лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец/ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 162  2072/16-05-2011  2072
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 002296 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 002296 /нула, нула, две, две, 
девет, шест/ по КВС на с.Момина 
Църква с площ от 129,939дка /сто 
двадесет и девет дка деветстотин 
тридесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Муселски 
път", възстановен с план за 
земеразделяне.

4 320,50лвеа /четири хил. триста 
и двадесет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец/ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 163  2073/18-05-2011  2073

обл.Бургас, общ.Средец, с.Граничар, 
ЕКАТТЕ 17779, УПИ ІV-145 квартал 22 
по ПУП на с.Граничар, одобрен със 
заповед № 71 от 22.08.1994г.

70/820кв.м. /седемдесет върху 
осемстотин и двадесет квадратни 
метра/ идеални части от УПИ 
ІV /четвърти/ имот 145 /сто 
четирдесет и пет/ в квартал 
22 /двадесет и две/ по ПУП на 
с.Граничар, целият с площ от 820 
кв.м. /осемстотин и двадесет 
квадратни метра/.

159,60лева /сто петдесет и девет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
628/2011-11-01

 164  2074/26-05-2011  2074
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ17974, имот №
021055 по КВС на гр.Средец.

Имот № 021055 /нула, две, едно, 
нула, пет, пет/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 4,682дка /четири дка 
шестстотин осемдесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Белия 
камък", възстановен с план за 
земеразделяне.

257,50лева /двеста петдесет и 
седем лв. и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор за аренда на земя 
№15 от 20.05.2014г. за срок 
от 20г. на Атанас Станчев 
Кюркчиев.

 165  2075/26-05-2011  2075
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000220 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000220 /нула, нула, нула, 
две, две, нула/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 2,984дка /два дка 
деветстотин осемдесет и четири 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
друга селищна територия, категория 
на земята при неполивни условия: 

5 729,30лева /пет хил. 
седемстотин двадесет и девет лв. 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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девета, местност "Отуля".

 166  2076/26-05-2011  2076

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ ХІ-456 квартал 65 
по ПУП на с.Дебелт, одобрен със заповед 
№ 2596 от 08.07.1965г.

35/1575кв.м. /тридесет и пет върху 
хиляда петстотин седемдесет и пет 
квадратни метра/ идеални части от 
УПИ ХІ /единадесети римско/ имот 
456 /четиристотин петдесет и шест/ в 
квартал 65 /шестдесет и пет/ по ПУП 
на с.Дебелт, целият с площ от 
1575кв.м. /хиляда петстотин 
седемдесет и пет квадратни метра/.

143,00лева /сто четирдесет и три 
лв./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
650/2011-11-14

 167  2077/26-05-2011  2077

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ І-25 квартал 15 по 
ПУП на с.Зорница, одобрен със заповед 
№ 76 от 19.04.1983г.

УПИ І /първи римско/, имот №
25 /двадесет и пет/ в квартал 
15 /петнадесет/ по ПУП на с.Зорница 
с площ от 2900кв.м. /две хил. и 
деветстотин квадратни метра/.

6055,20лева /шест хил. петдесет 
и пет лв. и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 168  2078/01-06-2011  2078
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000587 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000587 /нула, нула, нула, 
пет, осем, седем/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 3,221дка /три дка 
двеста двадесет и един кв.м./, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "Градишка река".

639,20лева /шестстотин тридесет 
и девет лв. и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 169  2079/01-06-2011  2079
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000632 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000632 /нула, нула, нула, 
шест, три, две/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 2,500 дка /два дка и 
петстотин кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "Градишка река".

496,10лева /четиристотин 
деветдесет и шест лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
43/2012-01-21

 170  2080/06-06-2011  2080
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Варовник, ЕКАТТЕ 10166, имот №
010014 по КВС на с.Варовник.

Имот № 010014 /нула, едно, нула, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Варовник с площ от 1,572дка /един 
дка петстотин седемдесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Край 
село".

82,50лева /осемдесет и два лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
40/2012-01-21

 171  2081/06-06-2011  2081

обл.Бургас, общ.Средец, с.Росеново, 
ЕКАТТЕ 63055, УПИ І-48 квартал 3 по 
кадастралния и регулационен план на 
с.Росеново, одобрен със заповед № РД 
02-14-1475 от 05.11.1997г и решение №
15 от 02.12.2003г. на ОбС Средец.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/, имот пл.№ 48 /четирдесет и 
осем/ в квартал 3 /трети/ по 
кадастралния и регулационен план на 
с.Росеново с площ от 392кв.м. /триста 
деветдесет и два квадратни метра/ 
ведно с масивна едноетажна сграда 
със застроена площ от 
40кв.м. /четиридесет квадратни 
метра/, изградена през 1952 година.

1 501,30лева /хиляда петстотин 
и един лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
аснование чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
72/2016-01-14

 172  2082/07-06-2011  2082
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Голямо Буково, ЕКАТТЕ 15816, имот 
№ 051014 по КВС на с.Голямо Буково.

Имот № 051014 /нула, пет, едно, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Голямо Буково с площ от 
1,831дка /един дка осемстотин 
тридесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Бента", възстановен с план за 
земеразделяне.

188,40лева /сто осемдесет и осем 
лв. и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
51/2012-01-23

 173  2083/07-06-2011  2083
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Голямо Буково, ЕКАТТЕ 15816, имот 
№ 051015 по КВС на с.Голямо Буково.

Имот № 051015 /нула, пет, едно, 
нула, едно, пет/ по КВС на с.Голямо 
Буково с площ от 1,904дка /един дка 
деветстотин и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Бента", възстановен с план 
за земеразделяне.

195,90лева /сто деветдесет и пет 
лв. и 90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
51/2012-01-23

Имот № 051016 /нула, пет, едно, 
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 174  2084/07-06-2011  2084
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Голямо Буково, ЕКАТТЕ 15816, имот 
№ 051016 по КВС на с.Голямо Буково.

нула, едно, шест/ по КВС на с.Голямо 
Буково с площ от 
0,753дка /седемстотин петдесет и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Бента", възстановен с 
план за земеразделяне.

77,50лева /седемдесет и седем 
лв. и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
51/2012-01-23

 175  2085/09-06-2011  2085
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000186 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000186 /нула, нула, нула, 
едно, осем, шест/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 
15,057дка /петнадесет дка петдесет и 
седем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета - 7,681дка / седем дка 
шестстотин осемдесет и един 
квадратни метра/, трета -
7,376дка /седем дка триста 
седемдесет и шест квадратни метра/, 
местност "Малката река", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1 702,30лева /хиляда 
седемстотин и два лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 176  2086/09-06-2011  2086
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000578 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000578 /нула, нула, нула, 
пет, седем, осем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,022дка /два дка 
двадесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Край 
село", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

48,80лева /четирдесет и осем лв. 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 177  2087/16-06-2011  2087
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Варовник, ЕКАТТЕ 10166, имот №
001150 по КВС на с.Варовник.

Имот № 001150 /нула, нула, едно, 
едно, пет, нула/ по КВС на 
с.Варовник с площ от 1,995дка /един 
дка деветстотин деветдесет и пет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
друга селско стопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Край 
село".

104,70лева /сто и четири лв. и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
32/2012-01-20

 178  2088/22-06-2011  2088

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІV-762 квартал 69 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД 09-166 от 24.09.1986г.

33/888кв.м. /тридесет и три върху 
осемстотин осемдесет и осем 
квадратни метра/ идеални части от 
УПИ ІV /четири римско/ имот 
762 /седемстотин шестдесет и две/ в 
квартал 69 /шестдесет и девет/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
888 кв.м. /осемстотин осемдесет и 
осем квадратни метра/.

203,80лева /двеста и три лв. и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 179  2089/22-06-2011  2089

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ І-общ. квартал 38 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І -
общ. /първи/ в квартал 38 /тридесет и 
осми/ по регулационния план на 
с.Орлинци с площ от 
999кв.м. /деветстотин деветдесет и 
девет квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 085,90лева /две хил. осемдесет 
и пет лв. и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 180  2090/27-06-2011  2090

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ ІІ-общ. квартал 38 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ -
общ. /втори/ в квартал 38 /тридесет и 
осми/ по регулационния план на 
с.Орлинци с площ от 1 
012кв.м. /хиляда и дванадесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 113,10лева /две хил. сто и 
тринадесет лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 181  2091/27-06-2011  2091 обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ ІІІ-общ. квартал 38 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 

Урегулиран поземлен имот ІІІ -
общ. /трети/ в квартал 38 /тридесет и 
осми/ по регулационния план на 
с.Орлинци с площ от 1 2 148,60лева /две хил. сто 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

029кв.м. /хиляда двадесет и девет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

четирдесет и осем лв. и 60ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 182  2092/27-06-2011  2092

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ ІV-общ. квартал 38 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІV -
общ. /четвърти/ в квартал 
38 /тридесет и осми/ по 
регулационния план на с.Орлинци с 
площ от 1 814кв.м. /хиляда 
осемстотин и четиринадесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

3 787,60лева /три хил. 
седемстотин осемдесет и седем 
лв. и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 183  2093/27-06-2011  2093

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ І-общ. квартал 23 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І -
общ. /първи/ в квартал 23 /двадесет и 
трети/ по регулационния план на 
с.Орлинци с площ от 1 
108кв.м. /хиляда сто и осем квадратни 
метра/, отреден за жилищно 
застрояване.

2 313,50лева /две хил. триста и 
тринадесет лв. и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 184  2094/27-06-2011  2094

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ ІІ-общ. квартал 23 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ -
общ. /втори/ в квартал 23 /двадесет и 
три/ по регулационния план на 
с.Орлинци с площ от 
929кв.м. /деветстотин двадесет и 
девет квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 939,80лева /хиляда 
деветстотин тридесет и девет лв. 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 185  2095/27-06-2011  2095

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ І-общ. квартал 33 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І -
общ. /първи/ в квартал 33 /тридесет и 
три/ по регулационния план на 
с.Орлинци с площ от 1 
135кв.м. /хиляда сто тридесет и пет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 369,90лева /две хил. триста 
шестдесет и девет лв. и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 186  2096/27-06-2011  2096

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ ІІ-общ. квартал 33 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ -
общ. /втори/ в квартал 33 /тридесет и 
три/ по регулационния план на 
с.Орлинци с площ от 1 
270кв.м. /хиляда двеста и седемдесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 651,80лева /две хил. 
шестстотин петдесет и един лв. и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 187  2097/29-06-2011  2097

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ ІІІ-общ. квартал 3 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ -
общ. /трети/ в квартал 3 /трети/ по 
регулационния план на с.Орлинци с 
площ от 1 020кв.м. /хиляда и двадесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 129,80лева /зве хил. сто 
двадесет и девет лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 188  2098/29-06-2011  2098

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ ІV-общ. квартал 3 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІV -
общ. /четвърти/ в квартал 3 /трети/ по 
регулационния план на с.Орлинци с 
площ от 1 020кв.м. /хиляда и двадесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 129,80лева /две хил. сто 
двадесет и девет лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 189  2099/29-06-2011  2099

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ V-общ. квартал 3 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот V -
общ. /пети/ в квартал 3 /трети/ по 
регулационния план на с.Орлинци с 
площ от 1 020кв.м. /хиляда и двадесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 129,80лева /две хил. сто 
двадесет и девет лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 190  2100/29-06-2011  2100

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ VІ-общ. квартал 3 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот VІ -
общ. /шести/ в квартал 3 /трети/ по 
регулационния план на с.Орлинци с 
площ от 1 020кв.м. /хиляда и двадесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 129,80лева /две хил. сто 
двадесет и девет лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 191  2101/29-06-2011  2101
обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 

ЕКАТТЕ 53984, УПИ VІІ-общ. квартал 3 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №

Урегулиран поземлен имот VІІ -
общ. /седми/ в квартал 3 /трети/ по 
регулационния план на с.Орлинци с 
площ от 1 020кв.м. /хиляда и двадесет 

2 129,80лева /две хил. сто 
двадесет и девет лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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355 от 27.01.2010г. квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 192  2102/29-06-2011  2102

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ VІІІ-общ. квартал 3 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот VІІІ -
общ. /осми/ в квартал 3 /трети/ по 
регулационния план на с.Орлинци с 
площ от 1 020кв.м. /хиляда и двадесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 129,80лева /две хил. сто 
двадесет и девет лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 193  2103/29-06-2011  2103

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ ІХ-общ. квартал 3 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІХ -
общ. /девети/ в квартал 3 /трети/ по 
регулационния план на с.Орлинци с 
площ от 1 020кв.м. /хиляда и двадесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 129,80лева /две хил. сто 
двадесет и девет лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 194  2104/29-06-2011  2104

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ Х-общ. квартал 3 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот Х -
общ. /десети/ в квартал 3 /трети/ по 
регулационния план на с.Орлинци с 
площ от 998кв.м. /деветстотин 
деветдесет и осем квадратни метра/, 
отреден за жилищно застрояване.

2 083,80лева /две хил. осемдесет 
и три лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 195  2105/29-06-2011  2105

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ ХІ-общ. квартал 3 
по РП на с.Орлинци, одобрен със заповед 
№ РД -17-7 от 06.11.2007г. и решение №
355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ХІ -
общ. /единадесети/ в квартал 3 /трети/ 
по регулационния план на с.Орлинци 
с площ от 998кв.м. /деветстотин 
деветдесет и осем квадратни метра/, 
отреден за жилищно застрояване.

2 083,80лева /две хил. осемдесет 
и три лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 196  2106/12-07-2011  2106

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ ІІІ-общ. квартал 26 
по регулационния план на с.Орлинци, 
одобрен със заповед № РД 17-7 от 
06.11.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ІІІ /трети/- общински в квартал 
26 /двадесет и шести/ по 
регулационния план на с.Орлинци с 
площ от 1504кв.м. /хиляда петстотин 
и четири квадратни метра/ ведно с 
едноетажна масивна сграда - бивше 
училище със застроена площ от 
138кв.м. /сто тридесет и осем 
квадратни метра/, изградена през 
1935година.

5 398,80лева /пет хил. триста 
деветдесет и осем лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 197  2107/12-07-2011  2107

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
имот № 501.82 в квартал 13 по 
регулационния план на с.Орлинци, 
одобрен със заповед № РД 17-7 от 
06.11.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Поземлен имот № 501.82 /петстотин 
и едно. осемдесет и две/ в квартал 
13 /тринадесет/ по регулационния 
план на с.Орлинци с площ от 3 
559кв.м. /три хил. петстотин петдесет 
и девет квадратни метра/.

7 431,20лева /седем хил. 
четиристотин тридесет и един лв. 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 198  2108/12-07-2011  2118

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
имот № 501.135 в квартал 20 по 
регулационния план на с.Орлинци, 
одобрен със заповед № РД 17-7 от 
06.11.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Поземлен имот № 501.135 /петстотин 
и едно. сто тридесет и пет/ в квартал 
20 /двадесети/ по регулационния план 
на с.Орлинци с площ от 1 
794кв.м. /хиляда седемстотин 
деветдесет и четири квадратни метра/ 
ведно с масивна едноетажна сграда -
здравна служба със застроена площ 
от 182кв.м. /сто осемдесет и два 
квадратни метра/, изградена през 
1957година.

6 743,70лева /шест хил. 
седемстотин четирдесет и три 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 199  2109/13-07-2011  2109

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ І квартал 9 по 
регулационния план на с.Орлинци 
одобрен със заповед № РД 17-7 от 
06.11.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І /първи/ 
в квартал 9 /девет/ по регулационния 
план на с.Орлинци с площ от 1 
259кв.м. /хиляда двеста петдесет и 
девет квадратни метра/ ведно с 
масивна едноетажна сграда със 
застроена площ от 94кв.м. /деветдесет 
и четири квадратни метра/, изградена 
през 1950година, отреден за музей.

9 028,10лева /девет хил. 
двадесет и осем лв. и 10ст./.

На основание решение 
№ 48 от 07.03.2008г. на 
ОС гр.Средец е 
учредено безвъзмездно 
право на ползване на 
Народно читалище 
"Искра" с.Орлинци с 
ЕИК 000044783.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ 
в квартал 18 /осемнадесети/ по 
регулационния план на с.Орлинци с 
площ от 785кв.м. /седемстотин 
осемдесет и пет квадратни метра/ 
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 200  2110/13-07-2011  2110

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
ЕКАТТЕ 53984, УПИ ІІ квартал 18 по 
регулационния план на с.Орлинци, 
одобрен със заповед № РД 17-7 от 
06.11.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

ведно с 50% /петдесет процента/ 
съставляващи 112/224 кв.м. /сто и 
дванадесет върху двеста двадесет и 
четири квадратни метра/ идеални 
части от построената в гореописания 
имот едноетажна масивна сграда с 
производствено предназначение -
фурна, цялата със застроена площ от 
224кв.м. /двеста двадесет и четири 
квадратни метра/, изградена през 
1965година.

2 876,60лева /две хил. 
осемстотин седемдесет и шест 
лв. и 60ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 201  2111/20-07-2011  2111
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 120029 
по КВС на с.Факия.

Имот № 120029 /едно, две, нула, 
нула, две, девет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,001дка /два дка и един 
квадратен метър/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "Бахчата", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

338,30лева /триста тридесет и 
осем лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 202  2112/22-07-2011  2112
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кубадин, ЕКАТТЕ 40419, имот №
300003 по КВС на с.Кубадин.

459/ 1 059кв.м. /четиристотин 
петдесет и девет върху хиляда 
петдесет и девет квадратни метра/ 
идеални части от имот № 300003 /три, 
нула, нула, нула, нула, три/ по КВС 
на с.Кубадин, целият с площ от 1 
059кв.м. /хиляда петдесет и девет 
квадратни метра/ с начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "При село".

26,40лева /двадесет и шест лева 
и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 203  2113/29-08-2011  2113

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ31379, УПИ ХІ-354 кв.40 по 
ПУП на с.Зорница, одобрен със заповед 
№ 76 от 19.04.1983г., изм. заповед № 65 
от 09.11.2008г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІ /единадесети/ планоснимачен №
354 /триста петдесет и четири/ в 
квартал 40 /четиридесети/ по ПУП на 
с.Зорница с площ от 882 
км.м. /осемстотин осемдесет и два 
квадратни метра/.

1 841,60лева /хиляда осемстотин 
четирдесет и един лв. и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 204  2114/29-08-2011  2114

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ ХІІ кв.40 по ПУП 
на с.Зорница, одобрен със заповед № 76 
от 19.04.1983г., изм. заповед №65 от 
09.11.2008г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІ /дванадесети/ в квартал 
40 /четиридесети/ по ПУП на 
с.Зорница с площ от 3 115кв.м. /три 
хил. сто и петнадесет квадратни 
метра/ ведно с масивна триетажна 
сграда /бивше училище/ със застроена 
площ 420 кв.м. /четиристотин и 
двадесет квадранти метра/, изградена 
през 1958година. Имотът е отреден за 
обществено делово обслужване.

29 927,50лева /двадесет и девет 
хил. деветстотин двадесет и 
седем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
115/2017-03-02

 205  2115/29-08-2011  2115

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ ХІІІ кв.40 по ПУП 
на с.Зорница, одобрен със заповед № 76 
от 19.04.1983г., изм. заповед № 65 от 
09.11.2008г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІІ /тринадесети/ в квартал 
40 /четиридесети/ по ПУП на 
с.Зорница с площ от 
876кв.м. /осемстотин седемдесет и 
шест квадратни метра/. Имотът е 
отреден за обществено делово 
обслужване.

1 829,10лева /хиляда осемстотин 
двадесет и девет лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1303/2015-12-02

 206  2116/29-08-2011  2116

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ ХV кв.40 по ПУП 
на с.Зорница, одобрен със заповед № 76 
от 19.04.1983г., изм. заповед № 65 от 
09.11.2008г.

Урегулиран поземлен имот 
ХV /петнадесети/ в квартал 
40 /четириседет/ по ПУП на 
с.Зорница с площ от 
967кв.м. /деветстотин шестдесет и 
седем квадратни метра/ ведно с 
едноетажна масивна сграда със 
застроена площ 145кв.м. /сто 
четиридесет и пет квадратни метра/, 
изградена през 1970 г. Имотът е 
отреден за обществено делово 

4 554,00лева /четири хил. 
петстотин петдесет и четири 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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обслужване.

 207  2117/30-08-2011  2117
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000234 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000234 /нула, нула, нула, 
две, три, четири/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 1,000дка /един дка/, начин 
на трайно ползване: др.селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Отуля" .

26,50лева /двадесет и шест лв. и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
42/2012-01-21

 208  2118/07-09-2011  2118

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ Х-354 кв.40 по 
ПУП на с.Зорница, одобрен със заповед 
№ 76 от 19.04.1983г., изм. заповед № 65 
от 09.11.2008г.

Урегулиран поземлен имот 
Х /десети/ планоснимачен №
354 /триста петдесет и четири/ в 
квартал 40 /четиридесети/ по ПУП на 
с.Зорница с площ от 
903кв.м. /деветстотин и три 
квадратни метра/.

1 885,50лева /хиляда осемстотин 
осемдесет и пет лв. и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 209  2119/14-09-2011  2119
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000235 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000235 /нула, нула, нула, 
две, три, пет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,984дка /един дка 
деветстотин осемдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Отуля".

3 809,30лева /три хил. 
осемстотин и девет лв. и 30ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 210  2120/14-09-2011  2120
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000192 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000192 /нула, нула, нула, 
едно, девет, две/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 3,000дка /три дка /, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета - 0,064дка / шестдесет 
и четири квадратни метра/, трета -
2,936дка /два дка деветстотин 
тридесет и шест квадратни метра/, 
местност "Малката река", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

459,50лева /четиристотин 
петдесет и девет лв. и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
41/2012-01-21

 211  2121/14-09-2011  2121
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000193 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000193 /нула, нула, нула, 
едно, девет, три/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 12,056дка /дванадесет дка 
петдесет и шест квадратни метра /, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета -
7,617дка / седем дка шестстотин и 
седемнадесет квадратни метра/, трета 
- 4,439дка /четири дка четиристотин 
тридесет и девет квадратни метра/, 
местност "Малката река", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1 117,40лева /хиляда сто и 
седемнадесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 212  2122/24-10-2011  2122

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ХVІІІ-46 квартал 4 
по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г.

11/1500кв.м. /единадесет върху 
хиляда и петстотин квадратни метра/ 
идеални части от УПИ 
ХVІІІ /осемнадесети римско/ имот 
пл.№ 46 /четиридесет и шест/ в 
квартал 4 /четири/ по ПУП на 
с.Дюлево, целият с площ от 
1500кв.м. /хиляда и петстотин 
квадратни метра/.

25,10лева /двадесет и пет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
осн.чл.12, ал.5 от ЗОС.

 213  2123/07-11-2011  2123

обл.Бургас, общ.Средец, с. Кубадин, 
ЕКАТТЕ 40419, УПИ ХІ-общ. квартал 3 
по ПУП на с.Кубадин, одобрен със 
заповед № 3885 от 24.12.1950г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІ /единадесет римско/, общински в 
квартал 3 /трети/ по ПУП на 
с.Кубадин с площ от 1 
430кв.м. /хиляда четиристотин и 
тридесет квадратни метра/.

2 985,80лева /две хил. 
деветстотин осемдесет и пет лв. 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ ХІ-432 квартал 46 

5/1 010кв.м. /пет върху хиляда и 
десет квадратни метра/ идеални части 
от УПИ ХІ /единадесети римско/ 
имот пл.№ 432 /четиристотин 

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
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 214  2124/03-11-2011  2124

по ПУП на с.Дебелт, одобрен със заповед 
№ 2596 от 08.07.1965г. и заповед № РД-
02-14-346 от 30.09.1987г.

тридесет и две/ в квартал 
46 /четиридесет и шести/ по ПУП на 
с.Дебелт, целият с площ от 
1010кв.м. /хиляда и десет квадратни 
метра/.

20,40лева /двадесет лева и 
40ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
182/2012-03-07

 215  2125/04-11-2011  2125

обл.Бургас, общ.Средец, с. Кубадин, 
ЕКАТТЕ 40419, УПИ Х-общ. квартал 3 
по ПУП на с.Кубадин, одобрен със 
заповед № 3885 от 24.12.1950г.

Урегулиран поземлен имот Х /десет 
римско/, общински в квартал 3 /трети/ 
по ПУП на с.Кубадин с площ от 1 
790кв.м. /хиляда седемстотин и 
деветдесет квадратни метра/.

3 737,50лева /три хил. 
седемстотин тридесет и седем лв. 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 216  2126/10-11-2011  2126

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ І-общ. квартал 12 
по регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/, общински в квартал 
12 /дванадесети/ по регулационния 
план на с.Бистрец с площ от 976 
кв.м. /деветстотин седемдесет и шест 
квадратни метра/.

2 037,90лева /две хил. тридесет и 
седем лв. и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 217  2127/10-11-2011  2127

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ ІІ-общ. квартал 12 
по регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/, общински в квартал 
12 /дванадесети/ по регулационния 
план на с.Бистрец с площ от 1 604 
кв.м. /хиляда шестстотин и четири 
квадратни метра/.

3 349,20лева /три хил. триста 
четирдесет и девет лв. и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 218  2128/11-11-2011  2128

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ І-общ. квартал 5 по 
регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/, общински в квартал 5 /пети/ 
по регулационния план на с.Бистрец с 
площ от 1 162кв.м. /хиляда сто 
шестдесет и два квадратни метра/.

2 426,30лева /две хил. 
четиристотин двадесет и шест 
лв. и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец на основание 
чл.12, ал.5 от ЗОС.

 219  2129/11-11-2011  2129

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ ІІ-общ. квартал 5 
по регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/, общински в квартал 5 /пети/ 
по регулационния план на с.Бистрец с 
площ от 1 079кв.м. /хиляда 
седемдесет и девет квадратни метра/.

2 253,00лева /две хил. двеста 
петдесет и три лв./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец на основание 
чл.12, ал.5 от ЗОС.

 220  2130/11-11-2011  2130

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ ІІІ-общ. квартал 5 
по регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети 
римско/, общински в квартал 5 /пети/ 
по регулационния план на с.Бистрец с 
площ от 1 235кв.м. /хиляда двеста 
тридесет и пет квадратни метра/.

2 578,70лева /две хил. петстотин 
седемдесет и осем лв. и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец на основание 
чл.12, ал.5 от ЗОС.

 221  2131/14-11-2011  2131

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, имот № 501.208 по 
регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Имот № 501.208 /петстотин и едно 
точка двеста и осем/ по 
регулационния план на с.Бистрец с 
площ от 1 186кв.м. / хиляда сто 
осемдесет и шест квадратни метра/.

2 476,40лева /две хил. 
четиристотин седемдесет и шест 
лв. и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 222  2132/16-11-2011  2132

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІV квартал 114 по 
ПУП на гр.Средец, одобрен със заповед 
№ РД 09-166 от 24.09.1986г., заповед №
49 от 14.09.2011г.

Урегулиран поземлен имот 
ІV /четвърти римско/ в квартал 
114 /сто и четиринадесети/ по ПУП 
на гр.Средец с площ от 8 
185кв.м. /осем хил. сто осемдесет и 
пет кв.м./ ведно с построените в 
имота сгради: масивна двуетажна 
сграда със застроена площ 
437кв.м. /четиристотин тридесет и 
седем кв.м./, изградена през 1938г., 
масивна двуетажна сграда със 
застроена площ 110кв.м. /сто и десет 
кв.м./, изградена през 1940г., масивна 
едноетажна сграда - кухненски блок 
със застроена площ 
531кв.м. /петстотин тридесет и един 
кв.м./, изградена през 1982г., 
паянтова сграда- гараж със застроена 
площ от 141кв.м. /сто четирдесет и 
един кв.м./ и паянтова сграда - гараж 
със застроена площ 100кв.м. /сто 

156 180,80лева /сто петдесет и 
шест хил. сто и осемдесет лв. и 
80ст./.

 "Многопрофилна 
болница за активно 
лечение-гр.Средец" 
ЕООД, ЕИК 102663909
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кв.м./, изградени през 1965г. Имотът 
е отреден за център за долекуване и 
др.социални дейности.

 223  2133/17-11-2011  2133

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ І-общ. квартал 13 
по регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/, общински в квартал 
13 /тринадесети/ по регулационния 
план на с.Бистрец с площ от 
1062кв.м. /хиляда шестдесет и два 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

2 217,50лева /две хил. двеста и 
седемнадесет лв. и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 224  2134/18-11-2011  2134

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ ІІ-общ. квартал 13 
по регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/, общински в квартал 
13 /тринадесети/ по регулационния 
план на с.Бистрец с площ от 
438кв.м. /четиристотин тридесет и 
осем квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно застрояване.

914,50лева /деветстотин и 
четиринадесет лв. и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 225  2135/18-11-2011  2135

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ І-общ. квартал 31 
по регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/, общински в квартал 
31 /тридесет и първи/ по 
регулационния план на с.Бистрец с 
площ от 3376кв.м. /три хил. триста 
седемдесет и шест квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

7 049,10лева /седем хил. 
четирдесет и девет лв. и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 226  2136/21-11-2011  2136

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ І-общ. квартал 46 
по по регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/, общински в квартал 
46 /четирдесет и шести/ по 
регулационния план на с.Бистрец с 
площ от 1976 кв.м. /хиляда 
деветстотин седемдесет и шест 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

3 746,50лева /три хил. 
седемстотин четирдесет и шест 
лв. и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 227  2137/21-11-2011  2137

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ ІІ-общ. квартал 46 
по по регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/, общински в квартал 
46 /четирдесет и шести/ по 
регулационния план на с.Бистрец с 
площ от 1883 кв.м. /хиляда 
осемстотин осемдесет и три 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

3 931,70лева /три хил. 
деветстотин тридесет и един лв. 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 228  2138/24-11-2011  2138

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ І-общ. квартал 9 по 
регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/, общински в квартал 
9 /девети/ по регулационния план на 
с.Бистрец с площ от 
732кв.м. /седемстотин тридесет и два 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

1 528,40лева /хиляда петстотин 
двадесет и осем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 229  2139/28-11-2011  2139

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ V-общ., 362 кв.63 
по ПУП на с.Факия, одобрен със заповед 
№ 5 от 12.01.1990г.

315/670кв.м. /триста и петнадесет 
върху шестстотин и седемдесет 
квадратни метра/ идеални части от 
УПИ V /пети римско/ отреден за 
общински и за имот пл.№ 362 /триста 
шестдесет и две/ в квартал 
63 /шестдесет и три/ по ПУП на 
с.Факия, целият с площ от 
750кв.м. /седемстотин и петдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

597,20лева /петстотин 
деметдесет и седем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 230  2140/28-11-2011  2140

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ ІV кв.63 по ПУП 
на с.Факия, одобрен със заповед № 5 от 
12.01.1990г.

12 525/15 300кв.м. /дванадесет хил. 
петстотин двадесет и пет върху 
петнадесет хил. и триста квадратни 
метра/ идеални части от УПИ ІV в 
квартал 63 по ПУП на с.Факия, 
целият с площ от 15 
300кв.м. /петнадесет хил. и триста 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за стадион и зала по борба.

26 152,20лева /двадесет и шест 
хил. сто петдесет и два лв. и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
736/2012-08-14
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 231  2141/08-12-2011  2141

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ ХІ-22 квартал 3 по 
ПУП на с.Факия, одобрен със заповед №
5/12.01.1990г.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ 
ХІ-22 /единадесет римско/, за имот №
22 /двадесет и втори/, с 
предназначение- за жилищно 
строителство, целия с площ 
794кв.м./седемстотин деветдесет и 
четири квадратни метра/ в квартал 
3 /три/ по плана на с.Факия, одобрен 
със Заповед № 5/12.01.1990г., от 
които собствено място -
614кв.м. /шестстотин и четиринадесет 
квадратни метра/ и неуредени 
регулационни сметки от имот 
№21 /двадесет и първи/ - за 
180кв.м. /сто и осемдесет квадратни 
метра/. УПИ ХІ-22 е идентичен с част 
от поземлен имот с пл.№ 22 /двадесет 
и втори/ в квартал 3 /три/ по плана на 
с.Факия, и част от бивш УПИ ІІІ-251 
в кв.51 по стар недействащ план на 
селото.

1 282,00лева /хиляда двеста 
осемдесет и два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 232  2142/08-12-2011  2142

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ ХІІ-22 квартал 3 по 
ПУП на с.Факия, одобрен със заповед №
5/12.01.1990г.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ 
ХІІ-22 /дванадесет римско/, за имот 
№ 22 /двадесет и втори/, с 
предназначение- за жилищно 
строителство, целия с площ 
997кв.м./деветстотин деветдесет и 
седем квадратни метра/ в квартал 
3 /три/ по плана на с.Факия, одобрен 
със заповед № 5/12.01.1990г., от 
които собствено място -
922кв.м. /деветстотин двадесет и два 
квадратни метра/ и неуредени 
регулационни сметки от имот 
№17 /седемнадесети/ - за 
75кв.м. /седемдесет и пет квадратни 
метра/. УПИ ХІІ-22 е идентичен с 
част от поземлен имот с пл.№
22 /двадесет и втори/ в квартал 3 /три/ 
по плана на с.Факия, и част от бивш 
УПИ ІІІ-251 в кв.51 по стар 
недействащ план на селото.

1 925,10лева /хиляда 
деветстотин двадесет и пет лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 233  2143/21-12-2011  2143
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
020027 по КВС на гр.Средец.

Имот № 020027 /нула, две, нула, 
нула, две, седем/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 1,578дка /един 
дка петстотин седемдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: овощна градина, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "Кръста", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

639,09лева /шестстотин тридесет 
и девет лв. и 9ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1001/2012-11-12

 234  2144/04-01-2012  2144
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000226 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000226 / нула, нула, нула, 
две, две, шест/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 10,620дка /десет дка 
шестстотин и двадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
водостопанско съоръжение, местност 
"Долапски баир".

36 532,80лева /тридесет и шест 
хил. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
137/2012-02-22

 235  2145/10-01-2012  2145

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ ІІ- общ. квартал 24 
по регулационния план на с.Бистрец, 
одобрен със заповед № РД-17-6 от 
25.10.2007г., решение № 355 от 
27.10.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/, общински в квартал 
24 /двадесет и четвърти/ по 
регулационния план на с.Бистрец с 
площ от 576кв.м. /петстотин 
седемдесет и шест квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

1 202,70лева /хиляда двеста и 
два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети Имотът се управлява 
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 236  2146/11-01-2012  2146

ЕКАТТЕ 30168, УПИ ІІІ квартал 26 по 
регулационния план на с.Загорци, 
одобрен със заповед № РД-17-4 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

римско/ в квартал 26 /двадесет и 
шести/ по регулационния план на 
с.Загорци, целият с площ от 
3047кв.м. /три хил. четиридесет и 
седем квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно застрояване.

6 362,10лева /шест хил. триста 
шестдесет и два лв. и 10ст./.

от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 237  2147/17-01-2012  2147

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ І-общ. квартал 1 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД 17-3 от 
23.10.2007г. и решение №355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/, общински в квартал 1 /едно/ 
по регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 548кв.м. /петстотин 
четирдесет и осем квадратни метра/ 
ведно с построената в имота 
едноетажна жилищна сграда- бунгало 
тип "Пазарджик" със застроена площ 
от 55кв.м. /петдесет и пет квадратни 
метра/, изградена през 1985година.

1 842,80лева /хиляда осемстотин 
четиридесет и два лв. и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
240/2013-03-22

 238  2148/17-01-2012  2148

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІІ-общ. квартал 1 
по регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД 17-3 от 
23.10.2007г. и решение №355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/, общински в квартал 1 /едно/ 
по регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 
799кв.м. /седемстотин деветдесет и 
девет квадратни метра/ ведно с 
построената в имота едноетажна 
жилищна сграда- бунгало тип 
"Пазарджик" със застроена площ от 
55кв.м. /петдесет и пет квадратни 
метра/, изградена през 1985година.

2 262,00лева /две хил. двеста 
шестдесет и два лв./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
316/2013-04-12

 239  2149/18-01-2012  2149

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІІІ-общ. квартал 1 
по регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД 17-3 от 
23.10.2007г. и решение №355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети 
римско/, общински в квартал 1 /едно/ 
по регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 
600кв.м. /шестстотин квадратни 
метра/ ведно с построената в имота 
едноетажна жилищна сграда- бунгало 
тип "Пазарджик" със застроена площ 
от 55кв.м. /петдесет и пет квадратни 
метра/, изградена през 1985година.

1 929,60лева /хиляда 
деветстотин двадесет и девет 
лева и 60ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Сградата по акта с ОПС е 
продадена на Елена 
Атанасова Илиева с договор 
от 11.05.2020г. № 181 т.2 
дв.вх.р.508.

Заповед за отписване:
295/2020-05-22

 240  2150/18-01-2012  2150

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ ІІІ-364 квартал 46 
по ПУП на с.Дебелт, одобрен със заповед 
№ 2596/08.07.1965г.

240/1225кв.м. /двеста и четиридесет 
върху хиляда двеста двадесет и пет 
квадратни метра/ идеални части от 
УПИ ІІІ /трети римско/ имот 
364 /триста шестдесет и четири/ в 
квартал 46 /четиридесет и шест/ по 
ПУП на с.Дебелт, целият с площ от 
1225 кв.м. /хиляда двеста двадесет и 
пет квадратни метра/.

897,80лева /осемстотин 
деветдесет и седем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 241  2151/19-01-2012  2151

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІV-общ. квартал 1 
по регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД 17-3 от 
23.10.2007г. и решение №355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ІV /четвърти римско/, общински в 
квартал 1 /едно/ по регулационния 
план на с.Сливово, целият с площ от 
651кв.м. /шестстотин петдесет и един 
квадратни метра/ ведно с построената 
в имота едноетажна жилищна сграда-
бунгало тип "Пазарджик" със 
застроена площ от 55кв.м. /петдесет и 
пет квадратни метра/, изградена през 
1985година.

2 014,80лева /две хил. и 
четиринадесет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
466/2016-03-15

 242  2152/19-01-2012  2152

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ V-общ. квартал 1 
по регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД 17-3 от 
23.10.2007г. и решение №355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот V /пети 
римско/, общински в квартал 1 /едно/ 
по регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 
810кв.м. /осемстотин и десет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 691,30лева /хиляда шестстотин 
деветдесет и един лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 

Урегулиран поземлен имот 
VІ /шести римско/, общински в 
квартал 1 /едно/ по регулационния 
план на с.Сливово, целият с площ от Имотът се управлява 
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 243  2153/19-01-2012  2153

ЕКАТТЕ 67413, УПИ VІ-общ. квартал 1 
по регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД 17-3 от 
23.10.2007г. и решение №355 от 
27.01.2010г.

835кв.м. /осемстотин тридесет и пет 
квадратни метра/ ведно с построената 
в имота едноетажна жилищна сграда-
бунгало тип "Пазарджик" със 
застроена площ от 55кв.м. /петдесет и 
пет квадратни метра/, изградена през 
1985година.

2 322,20лева /две хил. триста 
двадесет и два лева и 20ст./.

от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 244  2154/19-01-2012  2154

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ХІІ-общ. квартал 1 
по регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД 17-3 от 
23.10.2007г. и решение №355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІ /дванадесети римско/, общински в 
квартал 1 /едно/ по регулационния 
план на с.Сливово, целият с площ от 
585кв.м. /петстотин осемдесет и пет 
квадратни метра/ ведно с построената 
в имота едноетажна жилищна сграда-
бунгало тип "Пазарджик" със 
застроена площ от 55кв.м. /петдесет и 
пет квадратни метра/, изградена през 
1985година.

1 904,60лева /хиляда 
деветстотин и четири лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
744/2015-07-08

 245  2155/19-01-2012  2155

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ХІІІ-общ. квартал 1 
по регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД 17-3 от 
23.10.2007г. и решение №355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІІ /тринадесети римско/, общински 
в квартал 1 /едно/ по регулационния 
план на с.Сливово, целият с площ от 
674кв.м. /шестстотин седемдесет и 
четири квадратни метра/ ведно с 
построената в имота едноетажна 
жилищна сграда- бунгало тип 
"Пазарджик" със застроена площ от 
55кв.м. /петдесет и пет квадратни 
метра/, изградена през 1985година.

2 053,20лева /две хил. петдесет и 
три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
298/2013-04-08

 246  2156/27-01-2012  2156

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ VІІ-общ. кв.1 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІ /седми римско/, общински в 
квартал 1 /едно/ по регулационния 
план на с.Сливово, целият с площ от 
1 530кв.м. /хиляда петстотин и 
тридесет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно застрояване.

3 194,60лева /три хил. сто 
деветдесет и четири лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 247 2157/27-01-2012  2157

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ VІІІ-общ. кв.1 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІІ /осми римско/, общински в 
квартал 1 /едно/ по регулационния 
план на с.Сливово, целият с площ от 
1 186кв.м. /хиляда сто осемдесет и 
шест квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно застрояване.

2 476,40лева /две хил. 
четиристотин седемдесет и шест 
лева и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 248  2158/30-01-2012  2158

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІХ-общ. кв.1 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІХ /девет 
римско/, общински в квартал 1 /едно/ 
по регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1 216кв.м. /хиляда 
двеста и шестнадесет квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

2 539,00лева /две хил. петстотин 
тридесет и девет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 249  2159/30-01-2012  2159

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ Х-общ. кв.1 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот Х /десет 
римско/, общински в квартал 1 /едно/ 
по регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1 226кв.м. /хиляда 
двеста двадесет и шест квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

2 559,90лева /две хил. петстотин 
петдесет и девет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 250  2160/30-01-2012  2160

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ХІ-общ. кв.1 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІ /единадесет римско/, общински в 
квартал 1 /едно/ по регулационния 
план на с.Сливово, целият с площ от 
1273 кв.м. /хиляда двеста седемдесет 
и три квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно застрояване.

2 658,00лева / две хил. 
шестстотин петдесет и осем 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 013039 /нула, едно, три, 
нула, три, девет/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 4,321дка /четири дка триста 
двадесет и един квадратни метра/, 

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
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 251  2161/02-02-2012  2161

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
013039 по КВС на гр.Средец.

начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Беева 
воденица", начин на възстановяване -
план за земеразделяне.

119,26лева /сто и деветнадесет 
лева и 26ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1014/2012-11-14

 252  2162/06-02-2012  2162

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ І-общ. кв.2 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/, общински в квартал 2 /две/ 
по регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1635 кв.м. /хиляда 
шестстотин тридесет и пет квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

3 413,90лева /три хил. 
четиристотин и тринадесет лева 
и 90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 253  2163/07-02-2012  2163

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІІ-общ. кв.2 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/, общински в квартал 2 /две/ 
по регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1678 кв.м. /хиляда 
шестстотин седемдесет и осем 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

3 503,70лева /три хил. петстотин 
и три лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 254  2164/07-02-2012  2164

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІІІ-общ. кв.2 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети 
римско/, общински в квартал 2 /две/ 
по регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1760 кв.м. /хиляда 
седемстотин и шестдесет квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

3 674,90лева /три хил. 
шестстотин седемдесет и четири 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 255  2165/07-02-2012  2165

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІV-общ. кв.2 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ІV /четвърти римско/, общински в 
квартал 2 /две/ по регулационния 
план на с.Сливово, целият с площ от 
1140 кв.м. /хиляда сто и четирдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

2 380,30лева /две хил. триста и 
осемдесет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 256  2166/07-02-2012  2166

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ V-общ. кв.2 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот V /пети 
римско/, общински в квартал 2 /две/ 
по регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1660 кв.м. /хиляда 
шестстотин и шестдесет квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

3 466,10лева /три хил. 
четиристотин шестдесет и шест 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 257  2167/15-02-2012  2167

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ І-общ. кв.27 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/, общински в квартал 
27 /двадесет и седми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1814 кв.м. /хиляда 
осемстотин и четиринадесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

3 787,60лева /три хил. 
седемстотин осемдесет и седем 
лв. и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 258  2168/15-02-2012  2168

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІІ-общ. кв.27 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/, общински в квартал 
27 /двадесет и седми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1664 кв.м. /хиляда 
шестстотин шестдесет и четири 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

3 474,40лева /три хил. 
четиристотин седемдесет и 
четири лв. и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 259  2169/16-02-2012  2169

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІІІ-общ. кв.27 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети 
римско/, общински в квартал 
27 /двадесет и седми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1206 кв.м. /хиляда 
двеста и шест квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

2 518,10лева /две хил. петстотин 
и осемнадесет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІV-общ. кв.27 по 
регулационния план на с.Сливово, 

Урегулиран поземлен имот 
ІV /четвърти римско/, общински в 
квартал 27 /двадесет и седми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 3 691,60лева /три хил. 

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
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 260  2170/16-02-2012  2170

одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

целият с площ от 1768кв.м. /хиляда 
седемстотин шестдесет и осем 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

шестстотин деветдесет и един 
лева и 60ст./.

000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 261  2171/16-02-2012  2171

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ V-общ. кв.27 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот V /пети 
римско/, общински в квартал 
27 /двадесет и седми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1960 кв.м. /хиляда 
деветстотин и шестдесет квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

4092,50лева /четири хил. 
деветдесет и два лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 262  2172/16-02-2012  2172

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ VІ-общ. кв.27 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
VІ /шести римско/, общински в 
квартал 27 /двадесет и седми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1802 кв.м. /хиляда 
осемстотин и два квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

3 762,60лева /три хил. 
седемстотин шестдесет и два 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 263  2173/17-02-2012  2173

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ VІІ-общ. кв.27 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІ /седми римско/, общински в 
квартал 27 /двадесет и седми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1891 кв.м. /хиляда 
осемстотин деветдесет и един 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

3 948,40лева /три хил. 
деветстотин четирдесет и осем 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 264  2174/17-02-2012  2174

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ VІІІ-общ. кв.27 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІІ /осми римско/, общински в 
квартал 27 /двадесет и седми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 2169 кв.м. /две хил. 
сто шестдесет и девет квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

4 528,90лева /четири хил. 
петстотин двадесет и осем лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 265  2175/17-02-2012  2175

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІХ-общ. кв.27 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ІХ /девети римско/, общински в 
квартал 27 /двадесет и седми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1623 кв.м. /хиляда 
шестстотин двадесет и три квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

3 388,80лева /три хил. триста 
осемдесет и осем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 266  2176/17-02-2012  2176

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ Х-общ. кв.27 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот Х /десети 
римско/, общински в квартал 
27 /двадесет и седми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1856 кв.м. /хиляда 
осемстотин петдесет и шест 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

3 875,30лева /три хил. 
осемстотин седемдесет и пет 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 267  2177/06-03-2012  2177

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ І-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/, общински в квартал 
28 /двадесет и осми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1663 кв.м. /хиляда 
шестстотин шестдесет и три 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

3 472,30лева /три хил. 
четиристотин седемдесет и два 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 268  2178/06-03-2012  2178

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІІ-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/, общински в квартал 
28 /двадесет и осми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1800 кв.м. /хиляда 
осемстотин квадратни метра/. Имотът 
е отреден за жилищно застрояване.

3 758,40лева /три хил. 
седемстотин петдесет и осем 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети 
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 269  2179/06-03-2012  2179

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІІІ-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

римско/, общински в квартал 
28 /двадесет и осми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1513 кв.м. /хиляда 
петстотин и тринадесет квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

3 159,10лева /три хил. сто 
петдесет и девет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 270  2180/06-03-2012  2180

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІV-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ІV /четвърти римско/, общински в 
квартал 28 /двадесет и осми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1547 кв.м. /хиляда 
петстотин четирдесет и седем 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

3 230,10лева /три хил. двеста и 
тридесет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 271  2181/06-03-2012  2181

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.111 по плана на новообразуваните 
имоти на местност "Долапски баир", 
одобрен със заповед № РД - 09 - 57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас.

Имот № 54.111 /петдесет и четири 
точка сто и единадесет/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец с площ от 312 кв.м. /триста 
и дванадесет квадратни метра/, вид 
територия: селско стопанство, начин 
на трайно ползване: ниви /орна земя/, 
категория на земята: ІІІ /трета/.

57,33лева /петдесет и седем лева 
и 33ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
999/2012-11-12

 272  2182/07-03-2012  2182

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ VІ-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
VІ /шести римско/, общински в 
квартал 28 /двадесет и осми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1294 кв.м. /хиляда 
двеста деветдесет и четири квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

2 701,90лева /две хил. 
седемстотин и един лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 273  2183/07-03-2012  2183

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ VІІ-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІ /седми римско/, общински в 
квартал 28 /двадесет и осми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1744 кв.м. /хиляда 
седемстотин четирдесет и четири 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

3 641,50лева /три хил. 
шестстотин четирдесет и един 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 274  2184/07-03-2012  2184

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ VІІІ-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІІ /осми римско/, общински в 
квартал 28 /двадесет и осми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 2769 кв.м. /две 
хиляди седемстотин шестдесет и 
девет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно застрояване.

5 781,70лева /пет хил. 
седемстотин осемдесет и един 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 275  2185/08-03-2012  2185

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ІХ-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ІХ /девети римско/, общински в 
квартал 28 /двадесет и осми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1360 кв.м. /хиляда 
триста и шестдесет квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

2 893,70лева /две хил. 
осемстотин деветдесет и три лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 276  2186/09-03-2012  2186

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ Х-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот Х /десети 
римско/, общински в квартал 
28 /двадесет и осми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1523 кв.м. /хиляда 
петстотин двадесет и три квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

3 180,00лева /три хил. сто и 
осемдесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ХІ-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 

Урегулиран поземлен имот 
ХІ /единадесети римско/, общински в 
квартал 28 /двадесет и осми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 3 555,90лева /три хил. петстотин 

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
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 277  2187/09-03-2012  2187

одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

целият с площ от 1703 кв.м. /хиляда 
седемстотин и три квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

петдесет и пет лева и 90ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 278  2188/09-03-2012  2188

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ХІІ-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІ /дванадесети римско/, общински в 
квартал 28 /двадесет и осми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 1883 кв.м. /хиляда 
хиляда осемстотин осемдесет и три 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

3 931,70лева /три хил. 
деветстотин тридесет и един лева 
и 70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 279  2189/09-03-2012  2189

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ХІІІ-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІІ /тринадесети римско/, общински 
в квартал 28 /двадесет и осми/ по 
регулационния план на с.Сливово, 
целият с площ от 2 062 кв.м. /две хил. 
шестдесет и два квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

4 305,50лева /четири хил. триста 
и пет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 280  2190/09-03-2012  2190

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, УПИ ХІV-общ. кв.28 по 
регулационния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-3 от 
23.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІV /четиринадесети римско/, 
общински в квартал 28 /двадесет и 
осми/ по регулационния план на 
с.Сливово, целият с площ от 2 353 
кв.м. /две хил. триста петдесет и три 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

4 913,10лева / четири хиляди 
деветстотин и тринадесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 281  2191/13-03-2012  2191
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Голямо Буково, ЕКАТТЕ 15816, имот 
№ 038007 по КВС на с.голямо Буково.

Имот № 038007 /нула, три, осем, 
нула, нула, седем/ по КВС на 
с.Голямо Буково с площ от 
1,341дка /един дка триста 
четиридесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Харманите", 
начин на възстановяване -
възстановими стари реални граници.

151,13лева /сто петедест и един 
лева и 13ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 282  2192/19-03-2012  2192

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ VІ-441 квартал 15 
по ПУП на с.Драчево, одоберн със 
заповед № 75 от 23.09.1992г.

Урегулиран поземлен имот 
VІ /шести римско/ имот пл. №
441 /четиристотин четиридесет и 
едно/ в квартал 15 /петнадесети/ по 
ПУП на с.Драчево, целият с площ от 
600кв.м. /шестстотин квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

1 252,80лева /хиляда двеста 
петдесет и два лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец / ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 283  2193/19-03-2012  2193

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ VІІ-442 квартал 15 
по ПУП на с.Драчево, одоберн със 
заповед № 75 от 23.09.1992г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІ /седми римско/ имот пл. №
442 /четиристотин четиридесет и две/ 
в квартал 15 /петнадесети/ по ПУП на 
с.Драчево, целият с площ от 
660кв.м. /шестстотин и шестдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

1 378,10лева /хиляда триста 
седемдесет и осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец / ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 284  2194/19-03-2012  2194

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ VІІІ-443 квартал 15 
по ПУП на с.Драчево, одоберн със 
заповед № 75 от 23.09.1992г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІІ /осми римско/ имот пл. №
443 /четиристотин четиридесет и три/ 
в квартал 15 /петнадесети/ по ПУП на 
с.Драчево, целият с площ от 
1055кв.м. /хиляда петдесет и пет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно застрояване.

2 202,80лева /две хил. двеста и 
два лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец / ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 285  2195/19-03-2012  2195
обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 

ЕКАТТЕ 23604, УПИ ХХХ-444 квартал 
15 по ПУП на с.Драчево, одоберн със 

Урегулиран поземлен имот 
ХХХ /тридесети римско/ имот пл. №
444 /четиристотин четиридесет и 
четири/ в квартал 15 /петнадесети/ по 
ПУП на с.Драчево, целият с площ от 
1925кв.м. /хиляда деветстотин 

4 019,40лева /четири хил. и 
деветнадесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец / ЕИК 
000056878/ на 
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заповед № 75 от 23.09.1992г. двадесет и пет квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 286  2196/26-03-2012  2196
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 054023 
по КВС на с.Факия.

Имот № 054023 /нула, пет, четири, 
нула, две, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,636дка /един дка 
шестстотин тридесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива- жп.кан., 
категория на земята при неполивни 
условия: девета -
0,867дка /осемстотин шестдесет и 
седем квадратни метра/, пета-
0,769дка /седемстотин шестдесет и 
девет квадратни метра/, местност 
"Дълга вада", начин на 
възстановяване - план за 
земеразделяне.

100,07лева /сто лева и 7ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 287  2197/26-03-2012  2197
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 066020 
по КВС на с.Факия.

Имот № 066020 /нула, шест, шест, 
нула, две, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,587дка /петстотин 
осемдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
ливада, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Щърбин дол", начин на 
възстановяване - план за 
земеразделяне.

8,63лева /осем лева и 63ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 288  2198/27-03-2012  2198
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000195 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000195 /нула, нула, нула, 
едно, девет, пет/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 3,000дка /три дка /, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета - 0,260дка / двеста и 
шестдесет квадратни метра/, трета -
2,740дка /два дка седемстотин и 
четирдесет квадратни метра/, 
местност "Малката река", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

551,82лева /петстотин петдесет 
и един лева и 82ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1003/2012-11-13

 289  2199/27-03-2012  2199
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000206 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000206 /нула, нула, нула, 
две, нула, шест/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 9,056дка /девет дка 
петдесет и шест квадратни метра /, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета -
7,357дка / седем дка триста петдесет 
и седем квадратни метра/, трета -
1,699дка /един дка шестстотин 
деветдесет и девет квадратни метра/, 
местност "Малката река", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

228,43лева /двеста двадесет и 
осем лева и 43ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 290  2200/29-03-2012  2200

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІ-212 
по ПУП-ПРЗ, одобрен с решение № 47 от 
27.01.2012г. на Общински съвет 
гр.Средец.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/, образуван от имот 
№000212 /нула, нула, нула, две, едно, 
две/ по ПУП- ПРЗ в местност 
"Долапски баир" гр.Средец с площ от 
10,620дка /десет дка шестстотин и 
двадесет квадратни метра/, отреден за 
водостопанско съоръжение и 
фотоволтаичен парк.

28 605,20лева /двадесет и осем 
хиляди шестстотин и пет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 291  2201/05-04-2012  2201

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №

Имот № 016057 /нула, едно, шест, 
нула, пет, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,010дка /два дка 
и десет квадратни метра /, начин на 
трайно ползване: полска култура, 

265,92лева /двеста шестдесет и 
пет лева и 92ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 

С договор от 09.12.2020г. 
т.7 №62 дв.вх.р 1707 имотът 
е продаден на Иван 

Заповед за отписване:
40/2021-01-14
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016057 по КВС на с.Драчево. категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Мегдан 
тарла", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Георгиев Калоянов

 292  2202/05-04-2012  2202
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
016068 по КВС на с.Драчево.

Имот № 016068/нула, едно, шест, 
нула, шест, осем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 6,957дка /шест 
дка деветстотин петдесет и седем 
квадратни метра /, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "Мегдан тарла", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

920,41лева /деветстотин и 
двадесет лева и 41ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 09.12.2020г. 
т.7 № 62 дв.вх.р.1707 имотът 
е продаден на Иван 
Георгиев Калоянов

Заповед за отписване:
40/2021-01-14

 293  2203/05-04-2012  2203
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот №
061001 по КВС на с.Загорци.

Имот № 061001 /нула, шест, едно, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Загорци 
с площ от 8,850дка /осем дка 
осемстотин и петдесет квадратни 
метра /, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "До село", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1 496,09лева /хиляда 
четиристотин деветдесет и шест 
лева и 9ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1013/2012-11-14

 294  2204/05-04-2012  2204
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 068001 
по КВС на с.Факия.

Имот № 068001/нула, шест, осем, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,315дка /един дка триста и 
петнадесет квадратни метра /, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Крива река", начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне.

31,76лева /тридесет и един лева 
и 76ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 295  2205/12-04-2012  2205

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІІІ-2082 квартал 
142 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

12/446кв.м. /дванадесет върху 
четиристотин четиридесет и шест 
квадратни метра/ идеални части от 
УПИ ХІІІ /тринадесет римско/, имот 
2082 /две хил. осемдесет и две/ в 
квартал 142 /сто четиридесет и две/ 
по ПУП на гр.Средец, целият с площ 
от 446 кв.м. /четиристотин 
четиридесет и шест квадратни метра/.

67,20лева /шестдесет и седем 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
578/2012-06-29

 296  2206/20-04-2012 гр.Средец

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІ-1871 квартал 123 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/ имот № 1871 /хиляда 
осемстотин седемдесет и едно/ в 
квартал 123 /сто двадесет и три/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
424кв.м. /четиристотин двадесет и 
четири квадратни метра/, отреден за 
жилищно строителство.

2 397,70лева /две хил. триста 
деветдесет и седем лв. и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 297  2207/20-04-2012  2207

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІІ-1872 квартал 
123 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ /три 
римско/ имот № 1872 /хиляда 
осемстотин седемдесет и две/ в 
квартал 123 /сто двадесет и три/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
378кв.м. /триста седемдесет и осем 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно строителство.

2 137,60лева /две хиляди сто 
тридесет и седем лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 298  2208/21-04-2012  2208

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІV-1873 квартал 
123 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ІV /четвърти римско/ имот №
1873 /хиляда осемстотин седемдесет 
и три/ в квартал 123 /сто двадесет и 
три/ по ПУП на гр.Средец, целият с 
площ от 474кв.м. /четиристотин 
седемдесет и четири квадратни 
метра/, отреден за жилищно 
строителство.

2 680,50лева /две хил. 
шестстотин и осемдесет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Урегулиран поземлен имот V /пети 
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 299  2209/21-04-2012  2209

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ V-1874 квартал 123 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

римско/ имот № 1874 /хиляда 
осемстотин седемдесет и четири/ в 
квартал 123 /сто двадесет и три/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
463кв.м. /четиристотин шестдесет и 
три квадратни метра/, отреден за 
жилищно строителство.

2 618,30лева /две хиляди 
шестстотин и осемнадесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 300  2210/26-04-2012  2210

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІ-1875 квартал 
123 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
VІ /шести римско/ имот №
1875 /хиляда осемстотин седемдесет 
и пет/ в квартал 123 /сто двадесет и 
три/ по ПУП на гр.Средец, целият с 
площ от 492кв.м. /четиристотин 
деветдесет и два квадратни метра/, 
отреден за жилищно строителство.

2 782,30лева /две хиляди 
седемстотин осемдесет и два 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 301  2211/26-04-2012  2211

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІІІ-1878,1880 
квартал 123 по ПУП на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД-09-166 от 
24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІІ /осми римско/, имот №
1878 /хиляда осемстотин седемдесет 
и осми/ и имот № 1880 /хиляда 
осемстотин и осемдесет/ в квартал 
123 /сто двадесет и три/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
583кв.м. /петстотин осемдесет и три 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно строителство.

3 296,90лева /три хиляди двеста 
деветдесет и шест лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 302  2212/26-04-2012  2212

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІХ-1883,1884 
квартал 123 по ПУП на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД-09-166 от 
24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ІХ /девети римско/, имот №
1883 /хиляда осемстотин осемдесет и 
три/ и имот № 1884 /хиляда 
осемстотин осемдесет и четири/ в 
квартал 123 /сто двадесет и три/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
427кв.м. /четиристотин двадесет и 
седем квадратни метра/, отреден за 
жилищно строителство.

2 414,70лева /две хиляди 
четиристотин и четиринадесет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 303  2213/26-04-2012  2213

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ Х-1881,1882 
квартал 123 по ПУП на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД-09-166 от 
24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот Х /десети 
римско/, имот № 1881 /хиляда 
осемстотин осемдесет и едно/ и имот 
№ 1882 /хиляда осемстотин 
осемдесет и две/ в квартал 123 /сто 
двадесет и три/ по ПУП на гр.Средец, 
целият с площ от 
487кв.м. /четиристотин осемдесет и 
седем квадратни метра/, отреден за 
жилищно строителство.

2 754,00лева /две хиляди 
седемстотин петдесет и четири 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 304  2214/27-04-2012  2214

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ VІІ-120 квартал 18 
по ПУП на с.Зорница, одобрен със 
заповед № 76 от 19.04.1983г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІ /седми римско/, имот 120 /сто и 
двадесет/ в квартал 18 /осемнадесети/ 
по ПУП на с.Зорница, целият с площ 
от 1536кв.м. /хиляда петстотин 
тридесет и шест квадратни метра/ 
ведно с едноетажна масивна сграда с 
предназначение: за баня със 
застроена площ от 145кв.м. /сто 
четиридесет и пет квадратни метра/, 
изградена през 1970година.

7 030,00лева /седем хиляди и 
тридесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание член 12, 
ал.5 от ЗОС.

 305  2215/07-05-2012  2215
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот 
№022010 по КВС на гр.Средец.

Имот № 022010 / нула, две, две, нула, 
едно, нула/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 4,339дка /четири дка триста 
тридесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Болуджа", възстановен с план за 
земеразделяне.

238,64лева /двеста тридесет и 
осем лева 64ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1015/2012-11-14

Имот № 035051 / нула, три, пет, нула, 
пет, едно/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 3,001дка /три дка и един 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 306  2216/07-05-2012  2216
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот 
№035051 по КВС на гр.Средец.

квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Новата воденица", 
възстановен с план за земеразделяне.

86,28лева /осемдесет и шест 
лева и 28ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1023/2012-11-15

 307  2217/07-05-2012  2217
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот 
№000322 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000322 / нула, нула, нула, 
три, две, две/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 11,996дка /единадесет дка 
деветстотин деветдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Косова трънка", 
възстановен с план за земеразделяне.

275,91лева /двеста седемдесет и 
пет лева и 91ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
287/2013-04-04

 308  2218/07-05-2012  2218
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот 
№000323 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000323 / нула, нула, нула, 
три, две, три/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 16,174дка /шестнадесет дка 
сто седемдесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Косова трънка", 
възстановен с план за земеразделяне.

372,00лева /триста седемдесет и 
два лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
287/2013-04-04

 309  2219/10-05-2012  2219

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, ЕКАТТЕ 29221, УПИ ІІІ-559 
квартал 22 по плана на с.Момина 
Църква, одобрен със заповед № 187 от 
20.10.1969г.

40/1095кв.м. /четиридесет върху 
хиляда деветдесет и пет квадратни 
метра/ идеални части от УПИ 
ІІІ /трети римско/, имот №
559 /петстотин петдесет и девет/ в 
квартал 22 /двадесет и втори/ по ПУП 
на с.Момина Църква, целият с площ 
от 1095кв.м. /хиляда деветдесет и пет 
квадратни метра/.

83,50лева /осемдесет и три лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 310  2220/15-05-2012  2220

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІІ-1758 квартал 
119 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети 
римско/, имот № 1758 /хиляда 
седемстотин петдесет и осем/ в 
квартал 119 /сто и деветнадесет/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
392кв.м. /триста деветдесет и два 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2216,80лева /две хиляди двеста и 
шестнадесет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 311  2221/15-05-2012  2221

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІV-1763 квартал 
119 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ІV /четвърти римско/, имот №
1763 /хиляда седемстотин шестдесет 
и три/ в квартал 119 /сто и 
деветнадесет/ по ПУП на гр.Средец, 
целият с площ от 340кв.м. /триста и 
четиридесет квадратни метра/, 
отреден за жилищно застрояване.

1 745,90лева /хиляда 
седемстотин четирдесет и пет 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 312  2222/15-05-2012  2222

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ V-1764 квартал 119 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот V /пети 
римско/, имот № 1764 /хиляда 
седемстотин шестдесет и четири/ в 
квартал 119 /сто и деветнадесет/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
394кв.м. /триста деветдесет и четири 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 228,10лева /две хиляди двеста 
двадесет и осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 313  2223/16-05-2012  2223

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІІ-1765,1767 
квартал 119 по ПУП на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД-09-166 от 
24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІ /седми римско/, имот №
1765 /хиляда седемстотин шестдесет 
и пет/ и имот № 1767 /хиляда 
седемстотин шестдесет и седем/ в 
квартал 119 /сто и деветнадесет/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
266кв.м. /двеста шестдесет и шест 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 504,20лева /хиляда петстотин 
и четири лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Урегулиран поземлен имот 
VІІІ /осми римско/, имот № Имотът се управлява 
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 314  2224/16-05-2012  2224

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІІІ-1762 квартал 
119 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.198

1762 /хиляда седемстотин шестдесет 
и две/ в квартал 119 /сто и 
деветнадесет/ по ПУП на гр.Средец, 
целият с площ от 380кв.м. /триста и 
осемдесет квадратни метра/, отреден 
за жилищно застрояване.

1 951,30лева /хиляда 
деветстотин петдесет и един лева 
и 30ст./.

от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 315  2225/16-05-2012  2225

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІХ-1759,1761 
квартал 119 по ПУП на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД-09-166 от 
24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ІХ /девети римско/, имот №
1759 /хиляда седемстотин петдесет и 
девет/ и имот № 1761 /хиляда 
седемстотин шестдесет и едно/ в 
квартал 119 /сто и деветнадесет/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
376кв.м. /триста седемдесет и шест 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 930,80лева /хиляда 
деветстотин и тридесет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 316  2226/16-05-2012  2226

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ Х-1760 квартал 119 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот Х/десет 
римско/, имот № 1760 /хиляда 
седемстотин и шестдесет / в квартал 
119 /сто и деветнадесет/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
311кв.м. /триста и единадесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 597,00лева /хиляда петстотин 
деветдесет и седем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 317  2227/16-05-2012  2227

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІ квартал 119 по 
ПУП на гр.Средец, одобрен със заповед 
№ РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІ /единадесет римско/ в квартал 
119 /сто и деветнадесет/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
424кв.м. /четиристотин двадесет и 
четири квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 177,20лева /две хиляди сто 
седемдесет и седем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 318  2228/16-05-2012  2228

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІІ-1754 квартал 
119 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІ /дванадесети римско/ , имот №
1754 /хиляда седемстотин петдесет и 
четири/ в квартал 119 /сто и 
деветнадесет/ по ПУП на гр.Средец, 
целият с площ от 534кв.м. /петстотин 
тридесет и четири квадратни метра/, 
отреден за жилищно застрояване.

2 742,10лева /две хиляди 
седемстотин четиридесет и два 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 319  2229/22-05-2012  2229

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ І-361 квартал 46 по 
ПУП на с.Дебелт, одобрен със заповед №
2596 от 08.07.1965г. и заповед № РД- 02-
14-346 от 30.09.1987г.

120/920кв.м. /сто и двадесет върху 
деветстотин и двадесет квадратни 
метра/ идеални части от УПИ І /едно 
римско/, имот № 361 /триста 
шестдесет и едно/ в квартал 
46 /четиридесет и шест/ по ПУП на 
с.Дебелт, целият с площ от 
920кв.м. /деветстотин и двадесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

490,20лева /четиристотин и 
деветдесет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1054/2012-11-21

 320  2230/22-05-2012  2230

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ І квартал 121 по 
ПУП на гр.Средец, одобрен със заповед 
№ РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/ в квартал 121 /сто двадесет и 
първи/ по ПУП на гр.Средец, целият с 
площ от 557кв.м. /петстотин петдесет 
и и седем квадратни метра/, отреден 
за жилищно застрояване.

2 860,20лева /две хиляди 
осемстотин и шестдесет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 321  2231/22-05-2012  2231

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ І-1768 квартал 120 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/ , образуван от имот 
501.1768 /петстотин и едно. хиляда 
седемстотин шестдесет и осем/ в 
квартал 120 /сто двадесет/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
280кв.м. /двеста и осемдесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 729,00лева /хиляда 
седемстотин двадесет и девет 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/ , образуван от имот 
501.1769 /петстотин и едно. хиляда 
седемстотин шестдесет и девет/ в 

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
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 322  2232/22-05-2012  2232

ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІ-1769 квартал 120 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

квартал 120 /сто двадесет/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
303кв.м. /триста и три квадратни 
метра/, отреден за жилищно 
застрояване.

1 871,00лева /хиляда осемстотин 
седемдесет и един лева/.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 323  2233/22-05-2012  2233

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ V-1772 квартал 120 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот V /пети 
римско/ , образуван от имот 
501.1772 /петстотин и едно. хиляда 
седемстотин седемдесет и две/ в 
квартал 120 /сто двадесет/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
254кв.м. /двеста петдесет и четири 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 568,50лева /хиляда петстотин 
шестдесет и осем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 324  2234/22-05-2012  2234

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІ-1773 квартал 
120 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
VІ /шести римско/ , образуван от 
имот 501.1773 /петстотин и едно. 
хиляда седемстотин седемдесет и три/ 
в квартал 120 /сто двадесет/ по ПУП 
на гр.Средец, целият с площ от 
282кв.м. /двеста осемдесет и два 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 741,40лева /хиляда 
седемстотин четирдесет и един 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 325  2235/23-05-2012  2235

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІІ-1774 квартал 
120 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІ /седми римско/ , образуван от 
имот 501.1774 /петстотин и едно. 
хиляда седемстотин седемдесет и 
четири/ в квартал 120 /сто двадесет/ 
по ПУП на гр.Средец, целият с площ 
от 281кв.м. /двеста осемдесет и един 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 735,20лева /хиляда 
седемстотин тридесет и пет лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 326  2236/23-05-2012  2236

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ Х-1777 квартал 120 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот Х /десети 
римско/ , образуван от имот 
501.1777 /петстотин и едно. хиляда 
седемстотин седемдесет и седем/ в 
квартал 120 /сто двадесет/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
343кв.м. /триста четиридесет и три 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 118,00лева /две хиляди сто и 
осемнадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 327  2237/23-05-2012  2237

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІ-1778 квартал 
120 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІ /единадесети римско/ , образуван 
от имот 501.1778 /петстотин и едно. 
хиляда седемстотин седемдесет и 
осем/ в квартал 120 /сто двадесет/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
307кв.м. /триста и седем квадратни 
метра/, отреден за жилищно 
застрояване.

1 895,70лева /хиляда осемстотин 
деветдесет и пет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 328  2238/23-05-2012  2238

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХVІІІ-1785 квартал 
120 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ХVІІІ /осемнадесети римско/ , 
образуван от имот 
501.1785 /петстотин и едно. хиляда 
седемстотин осемдесет и пет/ в 
квартал 120 /сто двадесет/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
224кв.м. /двеста двадесет и четири 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 383,20лева /хиляда триста 
осемдесет и три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 329  2239/29-05-2012  2239

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІІІ-1780 квартал 
120 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІІ /тринадесети римско/ , образуван 
от имот 501.1780 /петстотин и едно. 
хиляда седемстотин и осемдесет / в 
квартал 120 /сто двадесет/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
244кв.м. /двеста четирдесет и четири 
квадратни метра/, отреден за 

1 506,70лева /хиляда петстотин 
и шест лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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жилищно застрояване.

 330  2240/31-05-2012  2240

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ І-1850 квартал 122 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/ , образуван от имот 
501.1850 /петстотин и едно. хиляда 
осемстотин и петдесет/ в квартал 
122 /сто двадесет и две/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
237кв.м. /двеста тридесет и седем 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 340,20лева /хиляда триста и 
четирдесет лева и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 331  2241/31-05-2012  2241

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІ-1851 квартал 122 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/ , образуван от имот 
501.1851 /петстотин и едно. хиляда 
осемстотин петдесет и едно/ в 
квартал 122 /сто двадесет и две/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
292кв.м. /двеста деветдесет и два 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 651,30лева /хиляда шестстотин 
петдесет и един лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 332  2242/31-05-2012  2242

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІХ-1858 квартал 
122 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ІХ /девети римско/ , образуван от 
имот 501.1858 /петстотин и едно. 
хиляда осемстотин петдесет и осем/ в 
квартал 122 /сто двадесет и две/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
217кв.м. /двеста и седемнадесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 227,10лева /хиляда двеста 
двадесет и седем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 333  2243/31-05-2012  2243

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІІ-1862 квартал 
122 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІ /дванадесети римско/ , образуван 
от имот 501.1862 /петстотин и едно. 
хиляда осемстотин шестдесет и две/ в 
квартал 122 /сто двадесет и две/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
354кв.м. /триста петдесет и четири 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 001,90лева /две хиляди и един 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 334  2244/31-05-2012  2244

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІІІ-1863 квартал 
122 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІІ /тринадесети римско/ , образуван 
от имот 501.1863 /петстотин и едно. 
хиляда осемстотин шестдесет и три/ в 
квартал 122 /сто двадесет и две/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
324кв.м. /триста двадесет и четири 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 832,20лева /хиляда осемстотин 
тридесет и два лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 335  2245/31-05-2012  2245

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІV-1864 квартал 
122 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІV /четиринадесет римско/ , 
образуван от имот 
501.1864 /петстотин и едно. хиляда 
осемстотин шестдесет и четири/ в 
квартал 122 /сто двадесет и две/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
345кв.м. /триста четирдесет и пет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 951,00лева /хиляда 
деветстотин петдесет и един 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 336  2246/31-05-2012  2246

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХVІ-1866 квартал 
122 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ХVІ /шестнадесети римско/ , 
образуван от имот 
501.1866 /петстотин и едно. хиляда 
осемстотин шестдесет и шест/ в 
квартал 122 /сто двадесет и две/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
332кв.м. /триста тридесет и два 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 877,50лева /хиляда осемстотин 
седемдесет и седем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Урегулиран поземлен имот 
ХVІІ /седемнадесет римско/ , 
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 337  2247/31-05-2012  2247

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХVІІ-1867 квартал 
122 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

образуван от имот 
501.1867 /петстотин и едно. хиляда 
осемстотин шестдесет и седем/ в 
квартал 122 /сто двадесет и две/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
359кв.м. /триста петдесет и девет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 233,20лева /две хиляди двеста 
тридесет и три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 338  2248/01-06-2012  2248

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХVІІІ-1868 квартал 
122 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ХVІІІ /осемнадесет римско/ , 
образуван от имот 
501.1868 /петстотин и едно. хиляда 
осемстотин шестдесет и осем/ в 
квартал 122 /сто двадесет и две/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
293кв.м. /двеста деветдесет и три 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 656,90лева /хиляда шестстотин 
петдесет и шест лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 339  2249/01-06-2012  2249

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІХ-1869 квартал 
122 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІХ /деветнадесети римско/ , 
образуван от имот 
501.1869 /петстотин и едно. хиляда 
осемстотин шестдесет и девет/ в 
квартал 122 /сто двадесет и две/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
277кв.м. /двеста седемдесет и седем 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 566,40лева /хиляда петстотин 
шестдесет и шест лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 340  2250/07-06-2012  2250

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ ІІІ-204 квартал 3 
по ПУП на с.Зорница, одобрен със 
заповед № 76 от 19.04.1983г.

20/2 830кв.м. /двадесет върху две 
хиляди осемстотин и тридесет 
квадратни метра/ идеални части от 
УПИ ІІІ /трети римско/, имот №
204 /двеста и четири/ в квартал 
3 /трети/ по ПУП на с.Зорница, 
целият с площ от 2 830кв.м. /две 
хиляди осемстотин и тридесет 
квадратни метра/.

45,60лева /четирдесет и пет лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
845/2012-09-12

 341  2251/08-06-2012  2251
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот 
№028123 на гр.Средец.

Имот № 028123 / нула, две, осем, 
едно, две, три/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 12,639дка /дванадесет дка 
шестстотин тридесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Старите лозя", 
възстановен с план за земеразделяне.

363,37лева /триста шестдесет и 
три лева и 37ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1024/2012-11-15

 342  2252/08-06-2012  2252
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот 
№031200 по КВС на гр.Средец.

Имот № 031200 / нула, три, едно, 
две, нула, нула/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 2,118дка /два дка сто и 
осемнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Белия камък", 
възстановен с план за земеразделяне.

60,89лева /шестдесет лева и 
89ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 343  2253/08-06-2012  2253
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
040021 по КВС на селото.

Имот № 040021 / нула, четири, нула, 
нула, две, едно/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 1,719дка /един дка 
седемстотин и деветнадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Стопански двор", 
възстановен с план за земеразделяне.

45,47лева /четиридесет и пет 
лева и 47ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1025/2012-11-15

 344  2254/08-06-2012  2254

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот 

Имот № 000538 / нула, нула, нула, 
пет, три, осем/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 1,870дка /един дка 
осемстотин и седемдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 343,61лева /триста четиридесет 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК Заповед за отписване:

Page 42 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



№000538 по КВС на гр.Средец. изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "Кръста", възстановен с 
план за земеразделяне.

и три лева и 61ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

1047/2012-11-20

 345  2255/12-06-2012  2255

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХХХІ квартал 70 
по регулационен план на града, одобрен 
със заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г., 
заповед № 26 от 25.04.2012г.

Урегулиран поземлен имот 
ХХХІ /тридесет и едно римско/ в 
квартал 70 /седемдесети/ по 
регулационен план на гр.Средец с 
площ от 1788кв.м. /хиляда 
седемстотин осемдесет и осем 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за спорт и обслужваща сграда.

10 111,10лева /десет хиляди сто 
и единадесет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 346  2256/12-06-2012  2256

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІІІ квартал 70 по 
регулационен план на града, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г., 
заповед № 26 от 25.04.2012г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІІ /тринадесет римско/ в квартал 
70 /седемдесети/ по регулационен 
план на гр.Средец с площ от 
1734кв.м. /хиляда седемстотин 
тридесет и четири квадратни метра/. 
Имотът е отреден за търговия и 
услуги.

9 805,80лева /девет хиляди 
осемстотин и пет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 347  2257/12-06-2012  2257

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХХХ квартал 70 по 
регулационен план на града, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г., 
заповед № 26 от 25.04.2012г.

Урегулиран поземлен имот 
ХХХ /тридесети римско/ в квартал 
70 /седемдесети/ по регулационен 
план на гр.Средец с площ от 
466кв.м. /четиристотин шестдесет и 
шест квадратни метра/. Имотът е 
отреден за търговия и услуги.

2 635,20лева /две хиляди 
шестстотин тридесет и пет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 348  2258/13-06-2012  2258

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХХХІІ квартал 70 
по регулационен план на града, одобрен 
със заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г., 
заповед № 26 от 25.04.2012г.

Урегулиран поземлен имот 
ХХХІІ /тридесет и две римско/ в 
квартал 70 /седемдесети/ по 
регулационен план на гр.Средец с 
площ от 1016кв.м. /хиляда и 
шестнадесет квадратни метра/. 
Имотът е отреден за търговия и 
услуги.

5 745,50лева /пет хиляди 
седемстотин четирдесет и пет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор № 55 от 
13.01.2015г. е учредено 
възмездно право на 
пристрояване и надстояване 
на Георги Желязков 
Вълканов върху РЗП 
162,89кв.м.

 349  2259/13-06-2012  2259

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХХХІV квартал 70 
по регулационен план на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД-09-166 от 
24.09.1986г., заповед № 26 от 
25.04.2012г.

Урегулиран поземлен имот 
ХХХІV /тридесет и четири римско/ в 
квартал 70 /седемдесети/ по 
регулационен план на гр.Средец с 
площ от 799кв.м. /седемстотин 
деветдесет и девет квадратни метра/. 
Имотът е отреден за православен 
храм.

4 518,30лева /четири хиляди 
петстотин и осемнедесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 350  2260/19-06-2012  2260

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.140 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Новообразуван имот №
54.140 /петдесет и четири точка сто и 
четиридесет/ с площ от 
362кв.м. /триста шестдесет и два 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
местност "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

66,52лева /шестдесет и шест 
лева и 52ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 351  2261/19-06-2012  2261

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.141 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Новообразуван имот №
54.141 /петдесет и четири точка сто 
четиридесет и едно/ с площ от 
201кв.м. /двеста и един квадратни 
метра/, вид територия: селско 
стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
местност "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 

36,93лева /тридесет и шест лева 
и 93ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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пар.4 от ЗСПЗЗ.

 352  2262/19-06-2012  2262

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.142 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Новообразуван имот №
54.142 /петдесет и четири точка сто 
четиридесет и две/ с площ от 
161кв.м. /сто шестдзесет и един 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
местност "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

29,58лева /двадесет и девет лева 
и 58ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 353  2263/21-06-2012  2263

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.143 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Новообразуван имот №
54.143 /петдесет и четири точка сто 
четиридесет и три/ с площ от 
168кв.м. /сто шестдесет и осем 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
местност "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

30,87лева /тридесет лева и 
87ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 354  2264/21-06-2012  2264

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.144 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Новообразуван имот №
54.144 /петдесет и четири точка сто 
четиридесет и четири/ с площ от 
404кв.м. /четиристотин и четири 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
местност "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

74,24лева /седемдесет и четири 
лева и 24ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 355  2265/21-06-2012  2265

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.145 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Новообразуван имот №
54.145 /петдесет и четири точка сто 
четиридесет и пет/ с площ от 
150кв.м. /сто и петдесет квадратни 
метра/, вид територия: селско 
стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
местност "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

27,56лева /двадесет и седем лева 
и 56ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 356  2266/21-06-2012  2266

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.153 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Новообразуван имот №
54.153 /петдесет и четири точка сто 
петдесет и три/ с площ от 
495кв.м. /четиристотин деветдесет и 
пет квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
местност "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

90,96лева /деветдесет лева и 
96ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Новообразуван имот №
54.154 /петдесет и четири точка сто 
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 357  2267/21-06-2012  2267

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.154 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

петдесет и четири/ с площ от 
945кв.м. /деветстотин четирдесет и 
пет квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
местност "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

173,64лева /сто седемдесет и три 
лева и 64ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 358  2268/21-06-2012  2268

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.157 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Новообразуван имот №
54.157 /петдесет и четири точка сто 
петдесет и седем/ с площ от 
170кв.м. /сто и седемдесет квадратни 
метра/, вид територия: селско 
стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
местност "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

31,24лева /тридесет и един лева 
и 24ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
794/2017-10-24

 359  2269/25-06-2012  2269

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.127 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.127 /петдесет и четири 
точка сто двадесет и седем/ с площ от 
279кв.м. /двеста седемдесет и девет 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

51,27лева /петдесет и един лева 
и 27ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 360  2270/25-06-2012  2270

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.128 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.128 /петдесет и четири 
точка сто двадесет и осем/ с площ от 
275кв.м. /двеста седемдесет и пет 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

50,53лева /петдесет лева и 53ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 361  2271/25-06-2012  2271

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.130 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.130 /петдесет и четири 
точка сто и тридесет/ с площ от 
176кв.м. /сто седемдесет и шест 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

32,34лева /тридесет и два лева и 
34ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №

Имот № 54.132 /петдесет и четири 
точка сто тридесет и две/ с площ от 
147кв.м. /сто четиридесет и седем 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
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 362  2272/26-06-2012  2272

54.132 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

27,01лева /двадесет и седем лева 
и 01ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 363  2273/26-06-2012  2273

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.133 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.133 /петдесет и четири 
точка сто тридесет и три/ с площ от 
223кв.м. /двеста двадесет и три 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

40,98лева /четиридесет лева и 
98ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 364  2274/26-06-2012  2274

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.134 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.134 /петдесет и четири 
точка сто тридесет и четири/ с площ 
от 399кв.м. /триста деветдесет и девет 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

73,32лева /седемдесет и три лева 
и 32ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 365  2275/27-06-2012  2275

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.136 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.136 /петдесет и четири 
точка сто тридесет и шест/ с площ от 
331кв.м. /триста тридесет и един 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

60,82лева /шестдесет лева и 
82ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 366  2276/27-06-2012  2276

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.137 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.137 /петдесет и четири 
точка сто тридесет и седем/ с площ от 
340кв.м. /триста и четиридесет 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

62,48лева /шестдесет и два лева 
и 48ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 367  2277/27-06-2012  2277 обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.138 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 

Имот № 54.138 /петдесет и четири 
точка сто тридесет и осем/ с площ от 
447кв.м. /четиристотин четирдесет и 
седем квадратни метра/, вид 
територия: селско стопанство, начин 
на трайно ползване: ниви/орна земя/, 
категория на имота: ІІІ /трета/ по 
плана на новообразуваните имоти на 

82,14лева /осемдесет и два лева 
и 14ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ местност "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

от ЗОС.

 368  2278/27-06-2012  2278

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.139 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.139 /петдесет и четири 
точка сто тридесет и девет/ с площ от 
296кв.м. /двеста деветдесет и шест 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

54,39лева /петдесет и четири 
лева и 39ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 369  2279/03-07-2012  2279

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ І квартал 50 по 
ПУП на с.Дебелт, одобрен със заповед №
2596 от 08.07.1965г., частично изменение 
със заповед № 43 от 19.06.2012г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/ в квартал 50 /петдесет/ по 
ПУП на с.Дебелт, целият с площ от 3 
091кв.м. /три хиляди деветдесет и 
един квадратни метра/. Имотът е 
отреден за "дом за стари хора".

11 829,30лева /единадесет 
хиляди осемстотин двадесет и 
девет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание член 12, 
ал.5 от ЗОС.

Заповед за отписване:
907/2012-10-05

 370  2280/04-07-2012  2280
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000503 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000503 /нула, нула, нула, 
пет, нула, три/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 3,000дка /три дка /, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Малката 
река", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

551,25лева /петстотин петдесет 
и един лева и 25ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1046/2012-11-20

 371  2281/04-07-2012  2281
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000504 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000504 /нула, нула, нула, 
пет, нула, четири/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 9,727дка /девет 
дка седемстотин двадесет и седем 
квадратни метра /, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
четвърта - 0,012дка /дванадесет 
квадратни метра/, трета -
9,715дка /девет дка седемстотин и 
петнадесет квадратни метра/, 
местност "Малката река", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1 787,07лева /хиляда 
седемстотин осемдесет и седем 
лева и 07ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 372  2282/04-07-2012  2282
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
029022 по КВС на гр.Средец.

Имот № 029022 /нула, две, девет, 
нула, две, две/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 2,244дка /два дка двеста 
четиридесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
овощна градина, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "Под село", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

757,35лева /седемстотин 
петдесет и седем лева и 35ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1048/2012-11-20

 373  2283/06-08-2012  2283
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 000037 
по КВС на с.Факия.

Имот № 000037 /нула, нула, нула, 
нула, три, седем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 3,021дка /три дка двадесет и 
един квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива-
жп.кан., категория на земята при 
неполивни условия: шеста, местност 
"Тенджерката", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

220,30лева /двеста и двадесет 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

Имот № 000042 /нула, нула, нула, 
нула, четири, две/ по КВС на с.Факия 
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 374  2284/06-08-2012  2284
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 000042 
по КВС на с.Факия.

с площ от 7,151дка /седем дка сто 
петдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива- жп.кан., категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Тенджерката". Имота 
попада в отдел/подотдел: 332/ш с 
площ от 5,042дка /пет дка четирдесет 
и два квадратни метра/, 
широколистна гора, начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

630,70лева /шестстотин и 
тридесет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 375  2285/06-08-2012  2285
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 000047 
по КВС на с.Факия.

Имот № 000047 /нула, нула, нула, 
нула, четири, седем/ по КВС на 
с.Факия с площ от 3,145дка /три дка 
сто четирдесет и пет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива- жп.кан., категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Тенджерката". Имота 
попада в отдел/подотдел: 332/ю с 
площ от 3,144дка /три дка сто 
четирдесет и четири квадратни 
метра/, широколистна гора, начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

277,40лева /двеста седемдесет и 
седем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 376  2286/06-08-2012  2286
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 000343 
по КВС на с.Факия.

Имот № 000343 /нула, нула, нула, 
три, четири, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,104дка /един дка сто и 
четири квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива-
жп.кан., категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

26,70лева /двадесет и шест лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 377  2287/06-08-2012  2287
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 010017 
по КВС на с.Факия.

Имот № 010017 /нула, едно, нула, 
нула, едно, седем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,536дка /един дка 
петстотин тридесет и шест квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Тенджерката", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

31,80лева /тридесет и един лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 378  2288/06-08-2012  2288
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049001 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049001 /нула, четири, девет, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,203дка /един дка двеста и 
три квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставенени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

44,60лева /четирдесет и четири 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 379  2289/07-08-2012  2289
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049003 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049003 /нула, четири, девет, 
нула, нула, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 7,480дка /седем дка 
четиристотин и осемдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

163,40лева /сто шестдесет и три 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

Имот № 049004 /нула, четири, девет, 
нула, нула, четири/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,395дка /един дка 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 380  2290/07-08-2012  2290
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049004 
по КВС на с.Факия.

триста деветдесет и пет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

51,70лева /петдесет и един лева 
и 70ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 381  2291/07-08-2012  2291
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049008 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049008 /нула, четири, девет, 
нула, нула, осем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,894дка /един дка 
осемстотин деветдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насъждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

70,20лева /седемдесет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 382  2292/07-08-2012  2292
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049010 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049010 /нула, четири, девет, 
нула, едно, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,413дка /два дка 
четиристотин и тринадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насъждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

89,40лева /осемдесет и девет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 383  2293/07-08-2012  2293
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049011 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049011 /нула, четири, девет, 
нула, едно, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,861дка /един дка 
осемстотин шестдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насъждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

40,70лева /четирдесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 384  2294/08-08-2012  2294
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049013 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049013 /нула, четири, девет, 
нула, едно, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 3,336дка /три дка триста 
тридесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

72,90лева /седемдесет и два лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 385  2295/08-08-2012  2295
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049014 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049014 /нула, четири, девет, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,070дка /един дка 
и седемдесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: лозе, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

33,40лева /тридесет и три лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 386  2296/08-08-2012  2296
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049015 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049015 /нула, четири, девет, 
нула, едно, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,518дка / спетстотин и 
осемнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: лозе, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

16,20лева /шестнадесет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 049018 /нула, четири, девет, 
нула, едно, осем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,797дка /един дка 
седемстотин деветдесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 56,10лева /петдесет и шест лева 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК Заповед за отписване:
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 387  2297/08-08-2012  2297

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049018 
по КВС на с.Факия.

ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

и 10ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

56/2013-01-23

 388  2298/08-08-2012  2298
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049021 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049021 /нула, четири, девет, 
нула, две, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 3,304дка /три дка триста и 
четири квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

103,10лева /сто и три лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 389  2299/08-08-2012  2299
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049078 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049078 /нула, четири, девет, 
нула, седем, осем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,505дка /един дка 
петстотин и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

55,80лева /петдесет и пет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 390  2300/08-08-2012  2300
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049023 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049023 /нула, четири, девет, 
нула, две, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,827дка / осемстотин 
двадесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

15,20лева /петнадесет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 391  2301/08-08-2012  2301
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049025 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049025 /нула, четири, девет, 
нула, две, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,334дка /един дка триста 
тридесет и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

24,50лева /двадесет и четири 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 392  2302/08-08-2012  2303
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049026 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049026 /нула, четири, девет, 
нула, две, шест/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,662дка /два дка шестстотин 
шестдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

83,00лева /осемдесет и три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 393  2303/08-08-2012  2303
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049027 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049027 /нула, четири, девет, 
нула, две, седем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,107дка /един дка сто и 
седем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

34,50лева /тридесет и четири 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 394  2304/08-08-2012  2304
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049029 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049029 /нула, четири, девет, 
нула, две, девет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,639дка / шестстотин 
тридесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 

19,90лева /деветнадесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23
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съществуващи стари реални граници.

 395  2305/08-08-2012  2305
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049033 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049033 /нула, четири, девет, 
нула, три, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,891дка /осемстотин 
деветдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

27,80лева /двадесет и седем лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 396  2306/08-08-2012  2306
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049035 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049035 /нула, четири, девет, 
нула, три, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,402дка / четиристотин и 
два квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

12,50лева /дванадесет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 397  2307/08-08-2012  2307
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049036 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049036 /нула, четири, девет, 
нула, три, шест/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,072дка / един дка 
седемдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

33,40лева /тридесет и три лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 398  2308/08-08-2012  2308
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049038 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049038 /нула, четири, девет, 
нула, три, осем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,976дка / един дка 
деветстотин седемдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

36,40лева /тридесет и шест лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 399  2309/08-08-2012  2309
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049039 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049039 /нула, четири, девет, 
нула, три, девет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,337дка / триста тридесет и 
седем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

10,50лева /десет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 400  2310/09-08-2012  2310
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049040 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049040 /нула, четири, девет, 
нула, четири, нула/ по КВС на 
с.Факия с площ от 0,413дка / 
четиристотин и тринадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

12,90лева /дванадест лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 401  2311/09-08-2012  2311
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049042 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049042 /нула, четири, девет, 
нула, четири, две/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,063дка /един дка 
шестдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

33,20лева /тридесет и три лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

Имот № 049045 /нула, четири, девет, 
нула, четири, пет/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,775дка / седемстотин Имотът се управлява 
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 402  2312/09-08-2012  2312
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049045 
по КВС на с.Факия.

седемдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

24,20лева /двадесет и четири 
лева и 20ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 403  2313/09-08-2012  2313
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049046 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049046 /нула, четири, девет, 
нула, четири, шест/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,917дка /един дка 
деветстотин и седемнадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

71,00лева /седемдесет и един 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 404  2314/09-08-2012  2314
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049048 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049048 /нула, четири, девет, 
нула, четири, осем/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,007дка /един дка 
и седем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

37,30лева /тридесет и седем лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
6/2013-01-23

 405  2315/09-08-2012  2315
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049052 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049052 /нула, четири, девет, 
нула, пет, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 3,531дка /три дка петстотин 
тридесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

130,80лева /сто и тридесет лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 406  2316/09-08-2012  2316
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049058 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049058 /нула, четири, девет, 
нула, пет, осем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 3,806дка /три дка осемстотин 
и шест квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

83,10лева /осемдесет и три лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 407  2317/09-08-2012  2317
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049059 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049059 /нула, четири, девет, 
нула, пет, девет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,371дка /два дка триста 
седемдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

87,80лева /осемдесет и седем 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 408  2318/09-08-2012  2318
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049060 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049060 /нула, четири, девет, 
нула, шест, нула/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,840дка /един дка 
осемстотин и четиридесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

68,20лева /шестдесет и осем 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 409  2319/09-08-2012  2319
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049062 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049062 /нула, четири, девет, 
нула, шест, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,080дка /един дка и 
осемдесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 

40,00лева /четиридесет лева/. Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 

Заповед за отписване:
56/2013-01-23
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девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 410  2320/09-08-2012  2320
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049063 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049063 /нула, четири, девет, 
нула, шест, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,568дка /един дка петстотин 
шестдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

34,30лева /тридесет и четири 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 411  2321/09-08-2012  2321
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049065 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049065 /нула, четири, девет, 
нула, шест, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 3,695дка /три дка шестстотин 
деветдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

136,90лева /сто тридесет и шест 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 412  2322/09-08-2012  2322
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049066 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049066 /нула, четири, девет, 
нула, шест, шест/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,571дка /един дка 
петстотин седемдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насъждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

58,20лева /петдесет и осем лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 413  2323/10-08-2012  2323
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049067 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049067 /нула, четири, девет, 
нула, шест, седем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,182дка /един дка сто 
осемдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

43,80лева /четирдесет и три лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 414  2324/10-08-2012  2324
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049068 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049068 /нула, четири, девет, 
нула, шест, осем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,540дка /един дка 
петстотин и четиридесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насъждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

57,10лева /петдесет и седем лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 415  2325/10-08-2012  2325
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049069 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049069 /нула, четири, девет, 
нула, шест, девет/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,437дка /един дка 
четиристотин тридесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насъждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

53,20лева /петдесет и три лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 416  2326/10-08-2012  2326
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049070 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049070 /нула, четири, девет, 
нула, седем, нула/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,702дка /един дка 
седемстотин и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 

63,10лева /шестдесет и три лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 

Заповед за отписване:
56/2013-01-23
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условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 417  2327/10-08-2012  2327
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049072 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049072 /нула, четири, девет, 
нула, седем, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 5,820дка /пет дка осемстотин 
и двадесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

127,20лева /сто двадесет и седем 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 418  2328/10-08-2012  2328
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049074 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049074 /нула, четири, девет, 
нула, седем, четири/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,431дка /един дка 
четиристотин тридесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насъждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

53,00лева /петдесет и три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 419  2329/10-08-2012  2329
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049076 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049076 /нула, четири, девет, 
нула, седем, шест/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,322дка /един дка триста 
двадесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

49,00лева /четирдесет и девет 
лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 420  2330/10-08-2012  2330
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049077 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049077 /нула, четири, девет, 
нула, седем, седем/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,001дка /един дка 
и един квадратен метър/, начин на 
трайно ползване: изоставени трайни 
насъждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

37,10лева /тридесет и седем лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2013-01-23

 421  2331/10-08-2012  2331
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
024201 по КВС на с.Кирово.

Имот № 024201 /нула, две, четири, 
две, нула, едно/ по КВС на с.Кирово с 
площ от 0,912дка /деветстотин и 
дванадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Край село", 
начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

102,80лева /сто и два лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1065/2012-11-26

 422  2332/10-08-2012  2332
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
024036 по КВС на с.Кирово.

Имот № 024036 /нула, две, четири, 
нула, три, шест/ по КВС на с.Кирово 
с площ от 2,070дка /два дка и 
седемдесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Край село", 
начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

233,30лева /двеста тридесет и 
три лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1065/2012-11-26

 423  2333/14-08-2012  2333
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049079 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049079 /нула, четири, девет, 
нула, седем, девет/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,505дка /един дка 
петстотин и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 

55,80лева /петдесет и пет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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реални граници.

 424  2334/14-08-2012  2334
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049081 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049081 /нула, четири, девет, 
нула, осем, едно/ по КВС на с.Факия 
с площ от 2,896дка /два дка 
осемстотин деветдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

107,30лева /сто и седем лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 425  2335/14-08-2012  2335
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049087 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049087 /нула, четири, девет, 
нула, осем, седем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 3,700дка /три дка 
седемстотин квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: врем.неизп.нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

68,10лева /шестдесет и осем 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 426  2336/14-08-2012  2336
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049089 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049089 /нула, четири, девет, 
нула, осем, девет/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,826дка /един дка 
осемстотин двадесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

33,60лева /тридесет и три лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 427  2337/14-08-2012  2337
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049090 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049090 /нула, четири, девет, 
нула, девет, нула/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,701дка /седемстотин и 
един квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

21,90лева /двадесет и един лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 428  2338/14-08-2012  2338
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049092 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049092 /нула, четири, девет, 
нула, девет, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,633дка /шестстотин 
тридесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

19,70лева /деветнадесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 429  2339/14-08-2012  2339
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049093 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049093 /нула, четири, девет, 
нула, девет, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,898дка /осемстотин 
деветдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

28,00лева /двадесет и осем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 430  2340/14-08-2012  2340
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049094 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049094 /нула, четири, девет, 
нула, девет, четири/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,216дка /един дка 
двеста и шестнадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насъждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

37,90лева /тридесет и седем лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15
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 431  2341/14-08-2012  2341
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049096 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049096 /нула, четири, девет, 
нула, девет, шест/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,697дка /шестстотин 
деветдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

21,70лева /двадесет и един лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 432  2342/15-08-2012  2342
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049099 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049099 /нула, четири, девет, 
нула, девет, девет/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,680дка /шестстотин и 
осемдесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

12,50лева /дванадесет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 433  2343/15-08-2012  2343
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049101 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049101 /нула, четири, девет, 
едно, нула, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,872дка /осемстотин 
седемдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

27,20лева /двадесет и седем лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 434  2344/15-08-2012  2344
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049102 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049102 /нула, четири, девет, 
едно, нула, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,874дка /осемстотин 
седемдесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

27,30лева /двадесет и седем лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 435  2345/15-08-2012  2345
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049108 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049108 /нула, четири, девет, 
едно, нула, осем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 2,960дка /два дка 
деветстотин и шестдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

54,50лева /петдесет и четири 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 436  2346/15-08-2012  2346
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049109 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049109 /нула, четири, девет, 
едно, нула, девет/ по КВС на с.Факия 
с площ от 3,045дка /три дка 
четирдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

56,00лева /петдесет и шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 437  2347/15-08-2012  2347
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049112 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049112 /нула, четири, девет, 
едно, едно, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,182дка /един дка сто 
осемдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения , категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

36,90лева /тридесет и шест лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

Имот № 049118 /нула, четири, девет, 
едно, едно, осем/ по КВС на с.Факия 
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 438  2348/15-08-2012  2348
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049118 
по КВС на с.Факия.

с площ от 0,336дка /един дка сто 
осемдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: ливада, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

3,80лева /три лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1351/2015-12-15

 439  2349/15-08-2012  2349
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049121 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049121 /нула, четири, девет, 
едно, две,едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,796дка /два дка 
седемстотин деветдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насъждения , категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

87,20лева /осемдесет и седем 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 440  2350/16-08-2012  2350

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ Х квартал 37 по 
плана на с.Дебелт, одобрен със заповед 
№ 2596 от 08.07.1965г.

4000/5280кв.м. /четири хиляди върху 
пет хиляди двеста и осемдесет 
квадратни метра/ идеални части от 
урегулиран поземлен имот Х /десети 
римско/ в квартал 37 /тридесет и 
седми/ целият с площ от 5 
280кв.м. /пет хил. двеста и осемдесет 
квадратни метра/ ведно с двуетажна 
масивна сграда с предназначение: 
читалище със застроена площ от 
279кв.м. /двеста седемдесет и девет 
квадратни метра/, изградена през 
1983г.

77 179,40лева /седемдесет и 
седем хиляди сто седемдесет и 
девет лева и 40ст./.

Народно читалище 
"Светлина-1924" 
с.Дебелт, ЕИК 
000046880

Договор от 05.09.2013г. за 
учредяване право на 
безвъзмездно ползване на 
НЧ "Светлина-1924" 
с.Дебелт за срок от 10г.

 441  2351/21-08-2012  2351

обл.Бургас, общ.Средец, с.Богданово, 
ЕКАТТЕ04621, УПИ VІ-166 квартал 20 
по плана на с.Богданово, одобрен със 
заповед № 4509 от 27.08.1965г.

85/360кв.м. /осемдесет и пет върху 
триста и шестдесет квадратни метра/ 
идеални части от УПИ VІ /шести 
римско/ имот пл.№ 166 /сто 
шестдесет и шест/ в квартал 
20 /двадесет/ по плана на с.Богданово, 
целият с площ от 360 кв.м. /триста и 
шестдесет квадратни метра/.

193,80лева /сто деветдесет и три 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1056/2012-11-21

 442  2352/22-08-2012  2352
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049123 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049123 /нула, четири, девет, 
едно, две, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,088дка /един дка осемдесет 
и осем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставени трайни 
насъждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

33,90лева /тридесет и три лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 443  2353/22-08-2012  2353
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049126 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049126 /нула, четири, девет, 
едно, две, шест/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,710дка /един дка 
седемстотин и десет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насъждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

53,40лева /петдесет и три лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 444  2354/22-08-2012  2354
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049129 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049129 /нула, четири, девет, 
едно, две, девет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,694дка /един дка 
шестстотин деветдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насъждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

62,80лева /шестдесет и два лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

Имот № 049130 /нула, четири, девет, 
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 445  2355/22-08-2012  2355
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049130 
по КВС на с.Факия.

едно, три, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,970дка /деветстотин и 
седемдесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: лозе, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

35,90лева /тридесет и пет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 446  2356/22-08-2012  2356
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049131 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049131 /нула, четири, девет, 
едно, три, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,150дка /един дка сто и 
петдесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

21,20лева /двадесет и един лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 447  2357/22-08-2012  2357
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049132 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049132 /нула, четири, девет, 
едно, три, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,399дка /еди дка триста 
деветдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

25,70лева /двадесет и пет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 448  2358/22-08-2012  2358
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049134 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049134 /нула, четири, девет, 
едно, три, четири/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,694дка /един дка 
шестстотин деветдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насъждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

52,90лева /петдесет и два лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 449  2359/22-08-2012  2359
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049135 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049135 /нула, четири, девет, 
едно, три, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 3,434дка /три дка 
четиристотин тридесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

75,10лева /седемдесет и пет лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 450  2360/22-08-2012  2360
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049136 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049136 /нула, четири, девет, 
едно, три, шест/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,921дка /деветстотин 
двадесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

34,10лева /тридесет и четири 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 451  2361/22-08-2012  2361
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049141 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049141 /нула, четири, девет, 
едно, четири, едно/ по КВС на 
с.Факия с площ от 2,204дка /два дка 
двеста и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

40,60лева /четирдесет лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

Имот № 049146 /нула, четири, девет, 
едно, четири, шест/ по КВС на 
с.Факия с площ от 2,784дка /два дка Имотът се управлява 
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 452  2362/22-08-2012  2362
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049146 
по КВС на с.Факия.

седемстотин осемдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

51,20лева /петдесет и един лева 
и 20ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 453  2363/22-08-2012  2363
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049150 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049150 /нула, четири, девет, 
едно, пет, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 4,364дка /четири дка триста 
шестдесет и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

80,30лева /осемдесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 454  2364/22-08-2012  2364
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049154 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049154 /нула, четири, девет, 
едно, пет, четири/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,553дка /един дка 
петстотин петдесет и три квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

28,60лева /двадесет и осем лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 455  2365/22-08-2012  2365
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049156 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049156 /нула, четири, девет, 
едно, пет, шест/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,088дка /два дка осемдесет 
и осем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

65,10лева /шестдесет и пет лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 456  2366/23-08-2012  2366
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049157 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049157 /нула, четири, девет, 
едно, пет, седем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 5,095дка /пет дка деветдесет 
и пет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

159,00лева /сто петдесет и девет 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 457  2367/23-08-2012  2367
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049158 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049158 /нула, четири, девет, 
едно, пет, осем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 7,604дка /седем дка 
шестстотин и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

139,90лева /сто тридесет и девет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 458  2368/23-08-2012  2368
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049160 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049160 /нула, четири, девет, 
едно, шест, нула/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,050дка /един дка и 
петдесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

32,80лева /тридесет и два лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 459  2369/23-08-2012  2369

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049161 

Имот № 049161 /нула, четири, девет, 
едно, шест, едно/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,773дка / седемстотин 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 24,10лева /двадесет и четири 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК Заповед за отписване:
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по КВС на с.Факия. при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

лева и 10ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

1349/2015-12-15

 460  2370/24-08-2012  2370
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049162 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049162 /нула, четири, девет, 
едно, шест, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,400дка /един дка и 
четиристотин квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на трайно ползване: 
съществуващи стари реални граници.

43,70лева /четирдесет и три лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 461  2371/24-08-2012  2371
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049163 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049163 /нула, четири, девет, 
едно, шест, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,985дка / един дка 
деветстотин осемдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

43,40лева /четирдесет и три лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 462  2372/24-08-2012  2372
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049164 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049164 /нула, четири, девет, 
едно, шест, четири/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,488дка /един дка 
четиристотин осемдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на трайно 
ползване: съществуващи стари 
реални граници.

55,10лева /петдесет и пет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 463  2373/24-08-2012  2373
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049165 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049165 /нула, четири, девет, 
едно, шест, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,357дка /два дка триста 
петдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
трайно ползване: съществуващи 
стари реални граници.

87,30лева /осемдесет и седем 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 464  2374/24-08-2012  2374
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049166 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049166 /нула, четири, девет, 
едно, шест, шест/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,642дка /шестстотин 
четирдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насъждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

23,80лева /двадесет и три лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 465  2375/27-08-2012  2375
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049170 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049170 /нула, четири, девет, 
едно, седем, нула/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,140дка /един дка сто и 
четиридесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

42,20лева /четирдесет и два лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
2375/2015-12-15

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 049171 /нула, четири, девет, 
едно, седем, едно/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,773дка /седемстотин 
седемдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 28,60лева /двадесет и осем лева 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК Заповед за отписване:
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 466  2376/27-08-2012  2376

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049171 
по КВС на с.Факия.

трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

и 60ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

1348/2015-12-15

 467  2377/27-08-2012  2377
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049172 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049172 /нула, четири, девет, 
едно, седем, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,639дка /шестстотин 
тридесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

23,70лева /двадесет и три лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 468  2378/27-08-2012  2378
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049173 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049173 /нула, четири, девет, 
едно, седем, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,617дка /шестстотин и 
седемнадесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

22,90лева /двадесет и два лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 469  2379/27-08-2012  2379
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049174 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049174 /нула, четири, девет, 
едно, седем, четири/ по КВС на 
с.Факия с площ от 2,107дка /два дка 
сто и седем квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
трайно ползване: съществуващи 
стари реални граници.

78,10лева /седемдесет и осем 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 470  2380/28-08-2012  2380
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049175 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049175 /нула, четири, девет, 
едно, седем, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,154дка /един дка сто 
петдесет и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

42,80лева /четирдесет и два лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 471  2381/28-08-2012  2381
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049176 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049176 /нула, четири, девет, 
едно, седем, шест/ по КВС на с.Факия 
с площ от 22,949дка /двадесет и два 
дка деветстотин четирдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

939,80лева /деветстотин 
тридесет и девет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 472  2382/28-08-2012  2382
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049177 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049177 /нула, четири, девет, 
едно, седем, седем/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,591дка /един дка 
петстотин деветдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

65,20лева /шестдесет и пет лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

Имот № 049178 /нула, четири, девет, 
едно, седем, осем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,262дка /един дка двеста Имотът се управлява 

Page 61 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 473  2383/28-08-2012  2383
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049178 
по КВС на с.Факия.

шестдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

46,80лева /четирдесет и шест 
лева и 80ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 474  2384/28-08-2012  2384
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049179 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049179 /нула, четири, девет, 
едно, седем, девет/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,291дка /един дка 
двеста деветдесет и един квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

47,80лева /четирдесет и седем 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 475  2385/30-08-2012  2385
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049180 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049180 /нула, четири, девет, 
едно, осем, нула/ по КВС на с.Факия 
с площ от 2,334дка /два дка триста 
тридесет и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

51,00лева /петдесет и един лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 476  2386/30-08-2012  2386
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049181 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049181 /нула, четири, девет, 
едно, осем, едно/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,064дка /един дка 
шестдесет и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на трайно ползване: 
съществуващи стари реални граници.

23,20лева /двадесет и три лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 477  2387/30-08-2012  2387
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049182 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049182 /нула, четири, девет, 
едно, осем, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,669дка /шестстотин 
шестдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

24,80лева /двадесет и четири 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 478  2388/30-08-2012  2388
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049183 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049183 /нула, четири, девет, 
едно, осем, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,044дка /един дка 
четиридесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

42,80лева /четиридесет и два 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 479  2389/30-08-2012  2389
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049184 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049184 /нула, четири, девет, 
едно, осем, четири/ по КВС на 
с.Факия с площ от 3,279дка /три дка 
двеста седемдесет и девет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

79,20лева /седемдесет и девет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

Имот № 049185 /нула, четири, девет, 
едно, осем, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 3,656дка /три дка шестстотин 
петдесет и шест квадратни метра/, 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 480  2390/30-08-2012  2390
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049185 
по КВС на с.Факия.

начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

149,70лева /сто четиридесет и 
девет лева и 70ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 481  2391/30-08-2012  2391
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049186 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049186 /нула, четири, девет, 
едно, осем, шест/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,784дка /седемстотин 
осемдесет и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

32,10лева /тридесет и два лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 482  2392/30-08-2012  2392
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049187 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049187 /нула, четири, девет, 
едно, осем, седем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,716дка /седемстотин и 
шестнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

17,30лева /седемнадесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 483  2393/31-08-2012  2393
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049193 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049193 /нула, четири, девет, 
едно, девет, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,405дка /два дка 
четиристотин и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

89,10лева /осемдесет и девет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 484  2394/31-08-2012  2394
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049198 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049198 /нула, четири, девет, 
едно, девет, осем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,660дка /един дка 
шестстотин и шестдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

51,80лева /петдесет и един лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 485  2395/03-09-2012  2395
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049199 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049199 /нула, четири, девет, 
едно, девет, девет/ по КВС на с.Факия 
с площ от 2,892дка /два дка 
осемстотин деветдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

107,10лева /сто и седем лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 486  2396/03-09-2012  2396
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049200 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049200 /нула, четири, девет, 
две, нула, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,385дка /един дка триста 
осемдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

51,30лева /петдесет и един лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 487  2397/03-09-2012  2397

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049204 

Имот № 049204 /нула, четири, девет, 
две, нула, четири/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,084дка /един дка 
осемдесет и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 

40,20лева /четирдесет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15
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по КВС на с.Факия. земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 488  2398/03-09-2012  2398
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049205 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049205 /нула, четири, девет, 
две, нула, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,315дка /един дка триста и 
петнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

48,70лева /четирдесет и осем 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 489  2399/03-09-2012  2399
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049206 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049206 /нула, четири, девет, 
две, нула, шест/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,480дка /два дка 
четиристотин и осемдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

101,60лева /сто и един лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 490  2400/03-09-2012  2400
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049207 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049207 /нула, четири, девет, 
две, нула, седем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,084дка /един дка осемдесет 
и четири квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

44,40лева /четирдесет и четири 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 491  2401/03-09-2012  2401
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049208 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049208 /нула, четири, девет, 
две, нула, осем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,947дка /деветстотин 
четиридесет и седем квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

35,10лева /тридесет и пет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 492  2402/03-09-2012  2402
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049209 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049209 /нула, четири, девет, 
две, нула, девет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,762дка /седемстотин 
шестдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

28,20лева /двадесет и осем лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 493  2403/03-09-2012  2403
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049212 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049212 /нула, четири, девет, 
две, едно, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,890дка /осемстотин и 
деветдесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: лозе, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

36,40лева /тридесет и шест лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 494  2404/03-09-2012  2404
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049215 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049215 /нула, четири, девет, 
две, едно, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,821дка /един дка 
осемстотин двадесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 

74,60лева /седемдесет и четири 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15
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реални граници.

 495  2405/03-09-2012  2405
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049217 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049217 /нула, четири, девет, 
две, едно, седем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,508дка /петстотин и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", съществуващи стари реални 
граници.

20,80лева /двадесет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 496  2406/05-09-2012  2406
област Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
017013 по КВС на с.Драчево.

Имот № 017013 /нула, едно, седем, 
нула, едно, три/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 12,816дка /дванадесет дка 
осемстотин и шестнадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Черния кютук", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

294,80лева /двеста деветдесет и 
четири лева и 80ст.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 497  2407/11-09-2012  2407
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049222 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049222 /нула, четири, девет, 
две, две, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,666дка /шестстотин 
шестдесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения , категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

27,30лева /двадесет и седем лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 498  2408/11-09-2012  2408
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049223 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049223 /нула, четири, девет, 
две, две, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,023дка /един дка двадесет 
и три квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: трайни насаждения 
- лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

41,90лева /четирдесет и един 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 499  2409/11-09-2012  2409
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049225 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049225 /нула, четири, девет, 
две, две, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,557дка /един дка петстотин 
петдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения , категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

63,80лева /шестдесет и три лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 500  2410/12-09-2012  2410
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049226 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049226 /нула, четири, девет, 
две, две, шест/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,995дка /един дка 
деветстотин деветдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения , категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

81,70лева /осемдесет и един лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 501  2411/12-09-2012  2411
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049227 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049227 /нула, четири, девет, 
две, две, седем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,794дка /един дка 
седемстотин деветдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 

39,20лева /тридесет и девет лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15
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реални граници.

 502  2412/12-09-2012  2412
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049228 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049228 /нула, четири, девет, 
две, две, осем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,871дка /осемстотин 
седемдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива , категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

19,00лева /деветнадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 503  2413/12-09-2012  2413
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049229 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049229 /нула, четири, девет, 
две, две, девет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,810дка /осемстотин и десет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

17,70лева /седемнадесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 504  2414/12-09-2012  2414
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049230 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049230 /нула, четири, девет, 
две, три, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,501дка /петстотин и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: трайни насаждения - лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

18,60лева /осемнадесет лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 505  2415/12-09-2012  2415
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049231 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049231 /нула, четири, девет, 
две, три, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,757дка /седемстотин 
петдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

16,50лева /шестнадесет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 506  2416/13-09-2012  2416
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049232 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049232 /нула, четири, девет, 
две, три, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,577дка /един дка петстотин 
седемдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

38,10лева /тридесет и осем лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 507  2417/13-09-2012  2417
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049233 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049233 /нула, четири, девет, 
две, три, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,071дка /два дка седемдесет 
и един квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

84,80лева /осемдесет и четири 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 508  2418/13-09-2012  2418
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049234 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049234 /нула, четири, девет, 
две, три, четири/ по КВС на с.Факия с 
площ от 3,680дка /три дка шестстотин 
и осемдесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

88,90лева /осемдесет и осем лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

Имот № 049241 /нула, четири, девет, 
две, четири, едно/ по КВС на с.Факия 
с площ от 2,711дка /два дка 
седемстотин и единадесет квадратни 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 509  2419/13-09-2012  2419
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049241 
по КВС на с.Факия.

метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

65,50лева /шестдесет и пет лева 
и 50 ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 510  2420/13-09-2012  2420
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049242 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049242 /нула, четири, девет, 
две, четири, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,642дка /шестстотин 
четирдесет и две квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

15,50лева /петнадесет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 511  2421/14-09-2012  2421
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049243 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049243 /нула, четири, девет, 
две, четири, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,699дка /два дка шестстотин 
деветдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения , категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

110,50лева /сто и десет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 512  2422/17-09-2012  2422
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049244 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049244 /нула, четири, девет, 
две, четири, четири/ по КВС на 
с.Факия с площ от 0,267дка /двеста 
шестдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

5,80лева /пет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 513  2423/17-09-2012  2423
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049247 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049247 /нула, четири, девет, 
две, четири, седем/ по КВС на 
с.Факия с площ от 3,500дка /три дка и 
петстотин квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

109,20лева /сто и девет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 514  2424/17-09-2012  2424
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049248 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049248 /нула, четири, девет, 
две, четири, осем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 2,077дка /два дка 
седемдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

64,80лева /шестдесет и четири 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 515  2425/17-09-2012  2425
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049251 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049251 /нула, четири, девет, 
две, пет, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,637дка /шестстотин 
тридесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

19,90лева /деветнадесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 516  2426/17-09-2012  2426

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049252 

Имот № 049252 /нула, четири, девет, 
две, пет, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,024дка /един дка двадесет 
и четири квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставени трайни 31,90лева /тридесет и един лева 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК Заповед за отписване:
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по КВС на с.Факия. насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

и 90ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

1348/2015-12-15

 517  2427/17-09-2012  2427
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049258 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049258 /нула, четири, девет, 
две, пет, осем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 5,600дка /пет дка и 
шестстотин квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

103,00лева /сто и три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 518  2428/17-09-2012  2428
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049260 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049260 /нула, четири, девет, 
две, шест, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,862дка /осемстотин 
шестдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения - лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

26,90лева /двадесет и шест лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 519  2429/17-09-2012  2429
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049261 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049261 /нула, четири, девет, 
две, шест, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,447дка /един дка 
четиристотин четирдесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

45,10лева /четирдесет и пет лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 520  2430/18-09-2012  2430
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049263 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049263 /нула, четири, девет, 
две, шест, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,478дка /четиристотин 
седемдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

14,90лева /четиринадесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 521  2431/18-09-2012  2431
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049264 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049264 /нула, четири, девет, 
две, шест, четири/ по КВС на с.Факия 
с площ от 3,342дка /три дка триста 
четиридесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

104,30лева /сто и четири лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 522  2432/18-09-2012  2432
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049266 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049266 /нула, четири, девет, 
две, шест, шест/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,762дка /седемстотин 
шестдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения - лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

23,80лева /двадесет и три лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 523  2433/18-09-2012  2433

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049271 

Имот № 049271 /нула, четири, девет, 
две, седем, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,504дка /петстотин и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 15,70лева /петнадесет лева и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК Заповед за отписване:
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по КВС на с.Факия. насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

70ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

1348/2015-12-15

 524  2434/18-09-2012  2434
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049272 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049272 /нула, четири, девет, 
две, седем, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,396дка /триста деветдесет 
и шест квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

12,40лева /дванадесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 525  2435/18-09-2012  2435
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049276 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049276 /нула, четири, девет, 
две, седем, шест/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,252дка /един дка двеста 
петдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

46,40лева /четирдесет и шест 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 526  2436/18-09-2012  2436
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049278 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049278 /нула, четири, девет, 
две, седем, осем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,692дка /шестстотин 
деветдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

21,60лева /двадесет и един лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 527  2437/18-09-2012  2437
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049279 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049279 /нула, четири, девет, 
две, седем, девет/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,647дка /шестстотин 
четиридесет и седем квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
трайни насаждения- лозе, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

24,00лева /двадесет и четири 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 528  2438/04-10-2012  2438
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049280 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049280 /нула, четири, девет, 
две, осем, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,153дка /един дка сто 
петдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: врем. 
неизползвана нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

25,20лева /двадесет и пет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 529  2439/04-10-2012  2439
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049281 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049281 /нула, четири, девет, 
две, осем, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,411дка /два дка 
четиристотин и единадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

98,70лева /деветдесет и осем 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 049282 /нула, четири, девет, 
две, осем, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,444дка /един дка 
четиристотин четиридесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 59,10лева /петдесет и девет лева 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК Заповед за отписване:
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 530  2440/04-10-2012  2440

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049282 
по КВС на с.Факия.

ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

и 10ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

1348/2015-12-15

 531  2441/04-10-2012  2441
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049284 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049284 /нула, четири, девет, 
две, осем, четири/ по КВС на с.Факия 
с площ от 3,603дка /три дка 
шестстотин и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

147,50лева /сто четирдесет и 
седем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 532  2442/04-10-2012  2442
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049285 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049285 /нула, четири, девет, 
две, осем, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,847дка /осемстотин 
четиридесет и седем квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

20,40лева /двадесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 533  2443/04-10-2012  2443
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049286 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049286 /нула, четири, девет, 
две, осем, шест/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,791дка /седемстотин 
деветдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

32,40лева /тридесет и два лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 534  2444/05-10-2012  2444
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049287 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049287 /нула, четири, девет, 
две, осем, седем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,945дка /един дка 
деветстотин четиридесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: трайни насаждения- лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

79,60лева /седемдесет и девет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 535  2445/05-10-2012  2445
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049288 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049288 /нула, четири, девет, 
две, осем, осем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 3,825дка /три дка осемстотин 
двадесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

156,60лева /сто петдесет и шест 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 536  2446/05-10-2012  2446
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049300 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049300 /нула, четири, девет, 
три, нула, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,235дка /един дка двеста 
тридесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

50,60лева /петдесет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

Имот № 049301 /нула, четири, девет, 
три, нула, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,768дка /седемстотин Имотът се управлява 
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 537  2447/05-10-2012  2447
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049301 
по КВС на с.Факия.

шестдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

31,40лева /тридесет и един лева 
и 40ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 538  2448/05-10-2012  2448
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049302 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049302/нула, четири, девет, 
три, нула, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,808дка /един дка 
осемстотин и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

74,00лева /седемдесет и четири 
лева /.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 539  2449/08-10-2012  2449
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049303 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049303 /нула, четири, девет, 
три, нула, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,384дка /един дка триста 
осемдесет и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

56,70лева /петдесет и шест лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 540  2450/08-10-2012  2450
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049305 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049305 /нула, четири, девет, 
три, нула, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,656дка /два дка шестстотин 
петдесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

108,80лева /сто и осем лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 541  2451/08-10-2012  2451
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049308 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049308 /нула, четири, девет, 
три, нула, осем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,182дка /един дка сто 
осемдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

48,40лева /четирдесет и осем 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 542  2452/08-10-2012  2452
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049309 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049309 /нула, четири, девет, 
три, нула, девет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,951дка /деветстотин 
петдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

38,90лева /тридесет и осем лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 543  2453/09-10-2012  2453
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049313 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049313 /нула, четири, девет, 
три, едно, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,777дка /един дка 
седемстотин седемдесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

72,80лева /седемдесет и два лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

Имот № 049314 /нула, четири, девет, 
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 544  2454/09-10-2012  2454
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049314 
по КВС на с.Факия.

три, едно, четири/ по КВС на с.Факия 
с площ от 19,359дка /деветнадесет 
дка триста петдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

792,80лева /седемстотин 
деветдесет и два лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 545  2455/09-10-2012  2455
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049315 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049315 /нула, четири, девет, 
три, едно, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,703дка /един дка 
седемстотин и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

69,70лева /шестдесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 546  2456/09-10-2012  2456
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049313 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049318 /нула, четири, девет, 
три, едно, осем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,097дка /един дка 
деветдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

44,90лева /четирдесет и четири 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 547  2457/09-10-2012  2457
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049319 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049319 /нула, четири, девет, 
три, едно, девет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,213дка /един дка двеста и 
тринадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

49,70лева /четирдесет и девет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 548  2458/09-10-2012  2458
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049324 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049324 /нула, четири, девет, 
три, две, четири/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,792дка /един дка 
седемстотин деветдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета (0,284) и пета (1,508), местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

155,20лева /сто петдесет и пет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 549  2459/10-10-2012  2459
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049333 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049333 /нула, четири, девет, 
три, три, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,552дка /един дка петстотин 
петдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

63,60лева /шестдесет и три лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 550  2460/10-10-2012  2460
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049339 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049339 /нула, четири, девет, 
три, три, девет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 2,949дка /два дка 
деветстотин четиридесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насъждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 

120,80лева /сто и двадесет лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15
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съществуващи стари реални граници.

 551  2461/10-10-2012  2461
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049343 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049343 /нула, четири, девет, 
три, четири, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,506дка /петстотин и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насъждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

20,70лева /двадесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 552  2462/12-10-2012  2462
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049346 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049346 /нула, четири, девет, 
три, четири, шест/ по КВС на с.Факия 
с площ от 2,450дка /два дка 
четиристотин и петдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

59,20лева /петдесет и девет лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

 553  2463/12-10-2012  2463
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049347 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049347 /нула, четири, девет, 
три, четири, седем/ по КВС на 
с.Факия с площ от 
0,865дка /осемстотин шестдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: трайни насаждения- лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

35,40лева /тридесет и пет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 554  2464/12-10-2012  2464
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049351 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049351 /нула, четири, девет, 
три, пет, едно/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,583дка /петстотин 
осемдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

23,90лева /двадесет и три лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 555  2465/12-10-2012  2465
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049352 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049352 /нула, четири, девет, 
три, пет, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,428дка /един дка 
четиристотин двадесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

58,50лева /петдесет и осем лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 556  2466/12-10-2012  2466
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049353 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049353 /нула, четири, девет, 
три, пет, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,810дка /осемстотин и десет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

33,20лева /тридесет и три лева и 
20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 557  2467/12-10-2012  2467
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049354 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049354 /нула, четири, девет, 
три, пет, четири/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,929дка /деветстотин 
двадесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

38,00лева /тридесет и осем лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15
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 558  2468/16-10-2012  2468
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049360 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049360 /нула, четири, девет, 
три, шест, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 5,669дка /пет дка шестстотин 
шестдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- овощна градина, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

176,90лева /сто седемдесет и 
шест лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1351/2015-12-15

 559  2469/16-10-2012  2469
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049369 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049369 /нула, четири, девет, 
три, шест, девет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,883дка /осемстотин 
осемдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

27,50лева /двадесет и седем лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 560  2470/16-10-2012  2470
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049370 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049370 /нула, четири, девет, 
три, седем, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,408дка /четиристотин и 
осем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: трайни насаждения-
лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

12,70лева /дванадесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 561  2471/16-10-2012  2471
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049377 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049377 /нула, четири, девет, 
три, седем, седем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,826дка /осемстотин 
двадесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

33,80лева /тридесет и три лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 562  2472/16-10-2012  2472
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049382 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049382 /нула, четири, девет, 
три, осем, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,007дка /един дка и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: трайни насаждения- лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

41,20лева /четирдесет и един 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 563  2473/16-10-2012  2473
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049384 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049384 /нула, четири, девет, 
три, осем, четири/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,889дка /осемстотин 
осемдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

36,40лева /тридесет и шест лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 564  2474/16-10-2012  2474
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049386 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049386 /нула, четири, девет, 
три, осем, шест/ по КВС на с.Факия с 
площ от 3,630дка /три дка шестстотин 
и тридесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

87,70лева /осемдесет и седем 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

Урегулиран поземлен имот І /първи 
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 565  2475/18-10-2012  2475

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ І квартал 43 "а" по 
ПУП на с.Дебелт, одобрен със заповеди: 
№ 2596/08.07.1965г., РД 02-14-346 / 
30.09.1987г. и № 136/22.12.2009г.

римско/ в квартал 43 "а" /четиридесет 
и три "а"/ по ПУП на с.Дебелт, целият 
с площ от 10000кв.м. /десет хиляди 
квадратни метра/, отреден за 
производствени нужди -
фотоволтаична централа.

37 410,00лева /тридесет и седем 
хиляди четиристотин и десет 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 566  2476/22-10-2012  2476
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049388 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049388 /нула, четири, девет, 
три, осем, осем/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,851дка /осемстотин 
петдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

34,80лева /тридесет и четири 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 567  2477/22-10-2012  2477
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049389 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049389 /нула, четири, девет, 
три, осем, девет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,027дка /един дка двадесет 
и седем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: трайни насаждения-
лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

42,10лева /четирдесет и два лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 568  2478/22-10-2012  2478
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049392 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049392 /нула, четири, девет, 
три, девет, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 1,666дка /един дка 
шестстотин шестдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: трайни насаждения- лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

68,20лева /шестдесет и осем 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 569  2479/22-10-2012  2479
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049394 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049394 /нула, четири, девет, 
три, девет, четири/ по КВС на 
с.Факия с площ от 
0,488дка /четиристотин осемдесет и 
осем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: трайни насаждения-
лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

19,90лева /деветнадесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 570  2480/22-10-2012  2480
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049395 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049395 /нула, четири, девет, 
три, девет, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,488дка /четиристотин 
осемдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

20,00лева /двадесет лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 571  2481/22-10-2012  2481
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049396 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049396 /нула, четири, девет, 
три, девет, шест/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,909дка /деветстотин и 
девет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

22,00лева /двадесет и два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1350/2015-12-15

Имот № 049403 /нула, четири, девет, 
четири, нула, три/ по КВС на с.Факия 
с площ от 2,010дка /два дка и десет 
квадратни метра/, начин на трайно 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 572  2482/22-10-2012  2482
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049403 
по КВС на с.Факия.

ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета /0,416/ и 
пета /1,594/, местност "Лозята", начин 
на възстановяване: съществуващи 
стари реални граници.

318,30лева /триста и 
осемнадесет лева и 30ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 573  2483/25-10-2012  2483
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049404 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049404 /нула, четири, девет, 
четири, нула, четири/ по КВС на 
с.Факия с площ от 
0,500дка /петстотин квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

20,50лева /двадесет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 574  2484/25-10-2012  2484
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049418 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049418 /нула, четири, девет, 
четири, едно, осем/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,480дка /един дка 
четиристотин и осемдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
трайни насаждения- лозе, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

60,60лева /шестдесет лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 575  2485/25-10-2012  2485
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049419 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049419 /нула, четири, девет, 
четири, едно, девет/ по КВС на 
с.Факия с площ от 1,320дка /един дка 
триста и двадесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

54,10лева /петдесет и четири 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 576  2486/25-10-2012  2486
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049421 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049421 /нула, четири, девет, 
четири, две, едно/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,540дка /петстотин и 
четиридесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

22,10лева /двадесет и два лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

 577  2487/25-10-2012  2487
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049425 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049425 /нула, четири, девет, 
четири, две, пет/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,543дка /петстотин 
четиридесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

22,20лева /двадесет и два лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1349/2015-12-15

 578  2488/25-10-2012  2488
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 049428 
по КВС на с.Факия.

Имот № 049428 /нула, четири, девет, 
четири, две, осем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 0,994дка /деветстотин 
деветдесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

40,70лева /четиридесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1348/2015-12-15

Имот № 000658 /нула, нула, нула, 
шест, пет, осем/ по КВС на гр.Средец 
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 579  2489/07-11-2012  2489
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000658 по КВС на гр.Средец.

с площ от 5,499дка /пет дка 
четиристотин деветдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета /4,177/, трета /1,322/, местност 
"Малката река", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

363,00лева /триста шестдесет и 
три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
300/2013-04-08

 580  2490/07-11-2012  2490
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
026200 по КВС на гр.Средец.

Имот № 026200 /нула, две, шест, две, 
нула, нула/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 4,128дка /четири дка сто 
двадесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Малката 
река", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

758,50лева /седемстотин 
петдесет и осем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
855/2013-08-22

 581  2491/07-11-2012  2491
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 011059 
по КВС на с.Белила.

Имот № 011059 /нула, едно, едно, 
нула, пет, девет/ по КВС на с.Белила 
с площ от 1,192дка /един дка сто 
деветдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: шеста, местност "Край 
село", начин на възстановяване: 
възстановени стари реални граници.

101,40лева /сто и един лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
299/2013-04-08

 582  2492/07-11-2012  2492
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
131011 по КВС на с.Богданово.

Имот № 131011 /едно, три, едно, 
нула, едно, едно/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 3,645дка /три 
дка шестстотин четиридесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Бали гьол", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

134,00лева /сто тридесет и 
четири лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1214/2013-12-12

 583  2493/07-11-2012  2493
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
000323 по КВС на с.Кирово.

Имот № 000323 /нула, нула, нула, 
три, две, три/ по КВС на с.Кирово с 
площ от 2,729дка /два дка 
седемстотин двадесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

109,80лева /сто и девет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
301/2013-04-08

 584  2494/07-11-2012  2494
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
000684 по КВС на с.Кирово.

Имот № 000684 /нула, нула, нула, 
шест, осем, четири/ по КВС на 
с.Кирово с площ от 1,020дка /един 
дка и двадесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Край село", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

44,60лева /четирдесет и четири 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
301/2013-04-08

 585  2495/08-11-2012  2495

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.104 по плана на новообразуваните 
имоти на местност "Долапски баир", 
одобрен със заповед № РД - 09 - 57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас.

Имот № 54.104 /петдесет и четири 
точка сто и четири/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец с площ от 3028 кв.м. /три 
хиляди двадесет и осем квадратни 
метра/, вид територия: селско 
стопанство, начин на трайно 
ползване: наводнени естествени 
ливади, категория на имота: 
ІІІ /трета/.

556,40лева /петстотин петдесет 
и шест лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 54.108 /петдесет и четири 
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 586  2496/08-11-2012  2496

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.108 по плана на новообразуваните 
имоти на местност "Долапски баир", 
одобрен със заповед № РД - 09 - 57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас.

точка сто и осем/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец с площ от 1155 
кв.м. /хиляда сто петдесет и пет 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/.

212,23лева /двеста и дванадесет 
лева и 23 ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 587  2497/14-11-2012  2497

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ VІ квартал 50 по 
ПУП на с.Дебелт, одобрен със заповед №
2596 от 08.07.1965г. и заповед № 43 от 
19.06.2012г. за частично изменение на 
ПУП.

Урегулиран поземлен имот 
VІ /шести римско/ в квартал 
50 /петдесети/ по ПУП на с.Дебелт, 
целият с площ от 
834кв.м. /осемстотин тридесет и 
четири квадратни метра/.

3120лева /три хиляди сто и 
двадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 588  2498/16-11-2012  2498

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ІV-527 квартал 45 
по ПУП - ПРЗ на селото, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г. на кмета на 
Община Средец.

15/1025кв.м. / петнадесет върху 
хиляда двадесет и пет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица по влязъл в сила ПУП- ПРЗ на 
с.Дюлево,одобрен със заповед № 18 
от 23.02.1988г. на кмета на Община 
Средец, находящи се в УПИ 
ІV /четвърти римско/ имот пл.№
527 /петстотин двадесет и седем/ 
квартал 45 /четиридесет и пет/, 
целият с площ от 1025кв.м. /хиляда 
двадесет и пет квадратни метра/.

34,20лева /тридесет и четири 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имота по акта продаден с 
договор от 18.02.2013г., 
№112, т.І, д.190.

Заповед за отписване:
145/2013-02-26

 589  2499/26-11-2012  2499
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000164 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000164 /нула, нула, нула, 
едно, шест, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 9,506дка /девет 
дка петстотин и шест квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: четвърта, 
местност "Стопански двор". Имотът е 
образуван от имот № 000160.

 1 410,20лева /хиляда 
четиристотин и десет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 590  2500/26-11-2012  2500
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000234 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000234 /нула, нула, нула, 
две, три, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
66,602дка /шестдесет и шест дка 
шестстотин и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Стопански двор".

9 880,40лева /девет хиляди 
осемстотин и осемдесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 591  2501/26-11-2012  2501
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
040003 по КВС на с.Драчево.

Имот № 040003 /нула, четири, нула, 
нула, нула, три/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 2,237дка /два дка двеста 
тридесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Стопански двор".

54,00лева /петдесет и четири 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
796/2016-06-22

 592  2502/26-11-2012  2502
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
040004 по КВС на с.Драчево.

Имот № 040004 /нула, четири, нула, 
нула, нула, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,780дка /два дка 
седемстотин и осемдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: четвърта, 
местност "Стопански двор".

376,60лева /триста седемдесет и 
шест лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 593  2503/26-11-2012  2503
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
040008 по КВС на с.Драчево.

Имот № 040008 /нула, четири, нула, 
нула, нула, осем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,255дка /два дка 
двеста петдесет и пет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: четвърта, 

305,40лева /триста е пет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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местност "Стопански двор".

 594  2504/26-11-2012  2504
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
040009 по КВС на с.Драчево.

Имот № 040009 /нула, четири, нула, 
нула, нула, девет/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,389дка /два дка 
триста осемдесет и девет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: четвърта, 
местност "Стопански двор".

323,60лева /триста двадесет и 
три лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 595  2505/26-11-2012  2505
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
040010 по КВС на с.Драчево.

Имот № 040010 /нула, четири, нула, 
нула, едно, нула/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,603дка /един 
дка шестстотин и три квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Стопански двор".

38,70лева /тридесет и осем лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
796/2016-06-22

 596  2506/27-11-2012  2506
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
040011 по КВС на с.Драчево.

Имот № 040011 /нула, четири, нула, 
нула, едно, едно/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,533дка /два дка 
петстотин тридесет и три квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Стопански двор".

61,20лева /шестдесет и един 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
796/2016-06-22

 597  2507/27-11-2012  2507
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
040012 по КВС на с.Драчево.

Имот № 040012 /нула, четири, нула, 
нула, едно, две/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 3,587дка /три дка петстотин 
осемдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Стопански двор".

86,60лева /осемдесет и шест 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
796/2016-06-22

 598  2508/07-12-2012  2508

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.92 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.92 /петдесет и четири 
точка деветдесет и две/ с площ от 
1232кв.м. /хиляда двеста тридесет и 
два квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви/орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

3 955,60лева /три хиляди 
деветстотин петдесет и пет лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
453/2014-06-09

 599  2509/07-12-2012  2509

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.95 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.95 /петдесет и четири 
точка деветдесет и пет/ с площ от 
199кв.м. /сто деветдесет и девет 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: изоставени орни земи, 
категория на имота: ІІІ /трета/ по 
плана на новообразуваните имоти на 
местност "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

609,30лева /шестстотин и девет 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
856/2013-08-22
Акт за поправка:
1/2013-01-28
Нови актове:
1/2013-01-28

 600  2510/11-12-2012  2510
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Светлина, ЕКАТТЕ 65560, имот №
174018 по КВС на с.Светлина.

Имот № 174018 /едно, седем, четири, 
нула, едно, осем/ по КВС на 
с.Светлина с площ от 3,975 дка /три 
дка деветстотин седемдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Стопански двор", начин на 

33,40лева /тридесет и три лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
850/2013-08-22
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възстановяване: план за 
земеразделяне.

 601  2511/11-12-2012  2511
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Светлина, ЕКАТТЕ 65560, имот №
174019 по КВС на с.Светлина.

Имот № 174019 /едно, седем, четири, 
нула, едно, девет/ по КВС на 
с.Светлина с площ от 
19,426дка /деветнадесет дка 
четиристотин двадесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета /16,539/ и 
четвърта /2,887/, местност 
"Стопански двор", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

318,20лева /триста и 
осемнадесет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
850/2013-08-22

 602  2512/04-01-2013  2512
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000772 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000772 /нула, нула, нула, 
седем, седем, две/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 1,878дка /един 
дка осемстотин седемдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма, местност "Лисичи баир", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

103,30лева /сто и три лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
854/2013-08-22

 603  2513/16-01-2013  2513

обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, ЕКАТТЕ15816, УПИ VІІІ-97 
квартал 13 по ПУП на с.Голямо Буково, 
одобрен със заповед №106 от 
14.11.1989г. и заповед № 56 от 
20.09.2012г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІІ /осми римско/ имот пл.№
97 /деветдесет и седем/ в квартал 
13 /тринадесети/ по ПУП на с.Голямо 
Буково, целият с площ от 
650кв.м. /шестстотин и петдесет 
квадратни метра/, ведно с 
изградените в имота: едноетажна 
масивна жилищна сграда със 
застроена площ от 85кв.м. /осемдесет 
и пет квадратни метра/ и едноетажна 
масивна жилищна сграда със 
застроена площ от 52кв.м. /петдесет и 
два квадратни метра/.Сградите са 
изградени през 1984година. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

3 457,50лева /три хиляди 
четиристотин петдесет и седем 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 604  2514/08-02-2013  2514
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000523 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000523 /нула, нула, нула, 
пет, две, три/ по КВС на гр. Средец с 
площ от 0,570дка / петстотин и 
седемдесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета /0,221/ и трета /0,349/, 
местност "Кръста", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

76,20лева /седемдесет и шест 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
853/2013-08-22

 605  2515/08-02-2013  2515
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Пънчево, ЕКАТТЕ 59015, имот №
000285 по КВС на с.Пънчево.

Имот № 000285 /нула, нула, нула, 
две, осем, пет/ по КВС на с.Пънчево с 
площ от 2,483дка /два дка 
четиристотин осемдесет и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "До село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

142,80лева /сто четиридесет и 
два лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
431/2014-06-02

 606  2516/08-02-2013  2516
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Пънчево, ЕКАТТЕ 59015, имот №
000284 по КВС на с.Пънчево.

Имот № 000284 /нула, нула, нула, 
две, осем, четири/ по КВС на 
с.Пънчево с площ от 
0,719дка /седемстотин и деветнадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 

37,70лева /тридесет и седем лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 

Заповед за отписване:
431/2014-06-02
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местност "До село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

от ЗОС.

 607  2517/13-02-2013  2517

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, пл. "България" № 5, 
УПИ І квартал 26 по плана на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД 09-166 от 
24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот І /първи / 
в квартал 26 /двадесет и шести/ по 
регулационния план на гр.Средец с 
обща площ от 1 221кв.м. /хиляда 
двеста двадесет и един квадратни 
метра/, ведно с реално обособена част 
от триетажна масивна сграда с начин 
на ползване- административна 
дейност със застроена площ от 
268кв.м./двеста шестдесет и осем 
квадратни метра/, представляваща 
втори етаж със застроена площ от 
268кв.м. /двеста шестдесет и осем 
квадратни метра/ и трети етаж със 
застроена площ от 268кв.м./двеста 
шестдесет и осем квадратни метра/, 
избено помещение с площ от 
59кв.м. /петдесет и девет квадратни 
метра/ и таванско помещение с площ 
от 268кв.м./двеста шестдесет и осем 
квадратни метра/ и съответния 
процент от идеалните части от 
общите части на сградата.Сградата е 
изградена през 1959година.

86 742,40лева /осемдесет и шест 
хиляди седемстотин четиридесет 
и два лева и 40ст./.

Министерство на 
правосъдието ЕИК 
000695349.

С договор от 27.09.2019г. 
т.6 № 27 рег.1370 за 
неопределено време се 
учредява безвъзмездно 
право на управление на ІІет. 
със ЗП 255,70кв.м. и ІІІет. 
със ЗП 244кв.м. и 
подпокривно пространство.

 608  2518/21-02-2013  2518
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 051002 
по КВС на с.Факия.

Имот № 051002 /нула, пет, едно, 
нула, нула, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,570дка /петстотин и 
седемдесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Дрингов дол", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

13,80лева /тринадесет лева и 
осемдесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1189/2013-12-05

 609  2519/21-02-2013  2519
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 201002 
по КВС на с.Факия.

Имот № 201002 /две, нула, едно, 
нула, нула, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,548дка /петстотин 
четиридесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Дрингов 
дол", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

13,30лева /тринадесет лева и 
тринадесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1189/2013-12-05

 610  2520/21-02-2013  2520
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 201003 
по КВС на с.Факия.

Имот № 201003 /две, нула, едно, 
нула, нула, три/ по КВС на с.Факия с 
площ от 8,539дка /осем дка петстотин 
тридесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Дрингов 
дол", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

206,20лева /двеста и шест лева и 
двадесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1189/2013-12-05

 611  2521/21-02-2013  2521
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 201008 
по КВС на с.Факия.

Имот № 201008 /две, нула, едно, 
нула, нула, осем/ по КВС на с.Факия 
с площ от 1,786дка /един дка 
седемстотин осемдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Дрингов дол", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

43,10лева /четирдесет и три лева 
и десет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1189/2013-12-05

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 201010 /две, нула, едно, 
нула, едно, нула/ по КВС на с.Факия с 
площ от 0,769дка /седемстотин 
шестдесет и девет квадратни метра/, 18,60лева /осемнадесет лева и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК Заповед за отписване:
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 612  2522/21-02-2013  2522

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 201010 
по КВС на с.Факия.

начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Дрингов 
дол", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

шестдесет ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

1189/2013-12-05

 613  2523/21-02-2013  2523
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 201012 
по КВС на с.Факия.

Имот № 201012 /две, нула, едно, 
нула, едно, две/ по КВС на с.Факия с 
площ от 4,991дка /четири дка 
деветстотин деветдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Дрингов дол", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

120,50лева /сто и двадесет лева 
и петдесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1189/2013-12-05

 614  2524/22-02-2013  2524
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 011027 
по КВС на с.Белила.

Имот № 011027 / нула, едно, едно, 
нула, две, седем/ по КВС на с.Белила 
с площ от 2,550дка /два дка петстотин 
и петдесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Край село", начин 
на възстановяване: възстановими 
стари реални граници.

61,60лева /шестдесет и един 
лева и шестдесет ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
430/2014-06-02
430/2014-06-02

 615  2525/22-02-2013  2525
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 011033 
по КВС на с.Белила.

Имот № 011033 / нула, едно, едно, 
нула, три, три/ по КВС на с.Белила с 
площ от 2,123дка /два дка сто 
двадесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Край 
село", начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

51,30лева /петдесет и един лева 
и тридесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
430/2014-06-02

 616  2526/22-02-2013  2526
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 011060 
по КВС на с.Белила.

Имот № 011060 / нула, едно, едно, 
нула, шест, нула/ по КВС на с.Белила 
с площ от 0,672дка /шестстотин 
седемдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Край 
село", начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

16,20лева /шестнадесет лева и 
двадесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
430/2014-06-02

 617  2527/22-02-2013  2527
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 011032 
по КВС на с.Белила.

Имот № 011032 / нула, едно, едно, 
нула, три, две/ по КВС на с.Белила с 
площ от 1,343дка /един дка триста 
четиридесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Край 
село", начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

35,50лева /тридесет и пет лева и 
петдесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
430/2014-06-02

 618  2528/22-02-2013  2528
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 011126 
по КВС на с.Белила.

Имот № 011126 / нула, едно, едно, 
едно, две, шест/ по КВС на с.Белила с 
площ от 3,181дка /три дка сто 
осемдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Край 
село", начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

76,80лева /седемдесет и шест 
лева и осемдесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
430/2014-06-02

 619  2529/25-02-2013  2529
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
025010 по КВС на с.Драчево.

Имот № 025010 / нула, две, пет, нула, 
едно, нула/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 2,569дка /два дка петстотин 
шестдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Белбера", начин на възстановяване: 

53,20лева /петдесет и три лева и 
двадесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1188/2013-12-05
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план за земеразделяне.

 620  2530/25-02-2013  2530
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
025012 по КВС на с.Драчево.

Имот № 025012 / нула, две, пет, нула, 
едно, две/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 3,505дка /три дка петстотин 
и пет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Белбера", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

72,60лева /седемдесет и два лева 
и шестдесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1188/2013-12-05

 621  2531/25-02-2013  2531
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
025018 по КВС на с.Драчево.

Имот № 025018 / нула, две, пет, нула, 
едно, осем/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 4,236дка /четири дка двеста 
тридесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Белбера", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне.

87,70лева /осемдесет и седем 
лева и седемдесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1188/2013-12-05

 622  2532/25-02-2013  2532
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
025019 по КВС на с.Драчево.

Имот № 025019 / нула, две, пет, нула, 
едно, девет/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 3,982дка /три дка 
деветстотин осемдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Белбера", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

82,40лева /осемдесет и два лева 
и четиридесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1188/2013-12-05

 623  2533/25-02-2013  2533
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
025032 по КВС на с.Драчево.

Имот № 025032 / нула, две, пет, нула, 
три, две/ по КВС на с.Драчево с площ 
от 2,522дка /два дка петстотин 
двадесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Белбера", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне.

46,40лева /четиридесет и шест 
лева и четиридесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1188/2013-12-05

 624  2534/25-02-2013  2534
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
025041 по КВС на с.Драчево.

Имот № 025041 / нула, две, пет, нула, 
четири, едно/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 7,001дка /седем дка и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Белбера", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

144,90лева /сто четиридесет и 
четири лева и деветдесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1188/2013-12-05

 625  2535/25-02-2013  2535
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
025010 по КВС на с.Драчево.

Имот № 025042 / нула, две, пет, нула, 
четири, две/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 8,708дка /осем дка 
седемстотин и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Белбера", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

180,30лева /сто и осемдесет лева 
и тридесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1188/2013-12-05

 626  2536/25-02-2013  2536
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
041005 по КВС на с.Драчево.

Имот № 041005 / нула, четири, едно, 
нула, нула, пет/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 0,750дка / седемстотин и 
петдесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Край 
село", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

18,10лева /осемнадесет лева и 
десет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1188/2013-12-05

Имот № 000111 / нула, нула, нула, 
едно, едно, едно/ по КВС на 
с.Драчево с площ от16,266дка / 
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 627  2537/01-03-2013  2537
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000111 по КВС на с.Драчево.

шестнадесет дка двеста шестдесет и 
шест квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: др. селскостопанска 
територия, имота попада в отдел 
187 /сто осемдесет и седем/, подотдел 
0 /нула/, вид: широколистна гора. 
Имотът е образуван от имот №
000103.

 2 152,00лева /две хиляди сто 
петдесет и два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
31/2015-01-14

 628  2538/01-03-2013  2538
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000115 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000115 / нула, нула, нула, 
едно, едно, пет/ по КВС на с.Драчево 
с площ от13,039дка / тринадесет дка 
тридесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: др. 
селскостопанска територия, имота 
попада в отдел 187 /сто осемдесет и 
седем/, подотдел 0 /нула/, вид: 
широколистна гора. Имотът е 
образуван от имот № 000103.

 1 916,70лева /хиляда 
деветстотин и шестнадесет лева 
и седемдесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 629  2539/01-03-2013  2539
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Росеново, ЕКАТТЕ 63055, имот №
008009 по КВС на с.Росеново.

Имот № 008009 / нула, нула, осем, 
нула, нула, девет/ по КВС на 
с.Росеново с площ от 3,765дка / три 
дка седемстотин шестдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: трайни насаждения -
овощна градина, категория на земята 
при неполивни условия: четвърта, 
местност "Каракютучка река", 
възстановен с план за земеразделяне.

881,00лева /осемстотин 
осемдесет и един лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 630  2540/15-03-2013  2540

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ І-1834 квартал 126 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/ , образуван от имот 
501.1834 /петстотин и едно. хиляда 
осемстотин тридесет и четири/ в 
квартал 126 /сто двадесет и шест/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
473кв.м. /четиристотин седемдесет и 
три квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 920,80лева /две хиляди 
деветстотин и двадесет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 631  2541/15-03-2013  2541

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІ-1835 квартал 126 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/ , образуван от имот 
501.1835 /петстотин и едно. хиляда 
осемстотин тридесет и пет/ в квартал 
126 /сто двадесет и шест/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
484кв.м. /четиристотин осемдесет и 
четири квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 988,70лева /две хиляди 
деветстотин осемдесет и осем 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 632  2542/18-03-2013  2542

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІІ-1836 квартал 
126 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети 
римско/ , образуван от имот 
501.1836 /петстотин и едно. хиляда 
осемстотин тридесет и шест/ в 
квартал 126 /сто двадесет и шест/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
397кв.м. /триста деветдесет и седем 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 451,50лева /две хиляди 
четиристотин петдесет и един 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 633  2543/18-03-2013  2543

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІV-1837 квартал 
126 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
ІV /четвърти римско/ , образуван от 
имот 501.1837 /петстотин и едно. 
хиляда осемстотин тридесет и седем/ 
в квартал 126 /сто двадесет и шест/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
287кв.м. /двеста осемдесет и седем 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 772,20лева /хиляда 
седемстотин седемдесет и два 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 

Урегулиран поземлен имот V /пети 
римско/ , образуван от имот 
501.1838 /петстотин и едно. хиляда 
осемстотин тридесет и осем/ в 

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
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 634  2544/18-03-2013  2544

ЕКАТТЕ 17974, УПИ V-1838 квартал 126 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

квартал 126 /сто двадесет и шест/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
292кв.м. /двеста деветдесет и два 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 803,10лева /хиляда осемстотин 
и три лева и 10ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 635  2545/18-03-2013  2545

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІ-1839 квартал 
126 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г

Урегулиран поземлен имот 
VІ /шести римско/ , образуван от 
имот 501.1839 /петстотин и едно. 
хиляда осемстотин тридесет и девет/ 
в квартал 126 /сто двадесет и шест/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
338кв.м. /триста тридесет и осем 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2 087,20лева /две хиляди 
осемдесет и седем лева и 20 ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 636  2546/18-03-2013  2546

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІІ-1840 квартал 
126 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІ /седми римско/ , образуван от 
имот 501.1840 /петстотин и едно. 
хиляда осемстотин и четиридесет/ в 
квартал 126 /сто двадесет и шест/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
242кв.м. /двеста четиридесет и два 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 494,40лева /хиляда 
четиристотин деветдесет и 
четири лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 637  2547/18-03-2013  2547

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІІІ-1841 квартал 
126 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот 
VІІІ /осми римско/ , образуван от 
имот 501.1841 /петстотин и едно. 
хиляда осемстотин четиридесет и 
едно/ в квартал 126 /сто двадесет и 
шест/ по ПУП на гр.Средец, целият с 
площ от 290кв.м. /двеста и деветдесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 790,80лева /хиляда 
седемстотин и деветдесет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 638  2548/19-03-2013  2548
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
030003 по КВС на с.Драчево.

Имот № 030003 /нула, три, нула, 
нула, нула, три/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 5,104дка /пет дка сто и 
четири квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Корупчето".

123,30лева /сто двадесет и три 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1187/2013-12-05

 639  2549/19-03-2013  2549
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
024045 по КВС на с.Кирово.

Имот № 024045 /нула, две, четири, 
нула, четири, пет/ по КВС на 
с.Кирово с площ от 1,274дка /един 
дка двеста седемдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Край село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

131,10лева /сто тридесет и един 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 640  2550/19-03-2013  2550
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
024047 по КВС на с.Кирово.

Имот № 024047 /нула, две, четири, 
нула, четири, седем/ по КВС на 
с.Кирово с площ от 0,695дка / 
шестстотин деветдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Край село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

78,30лева /седемдесет и осем 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 641  2551/26-03-2013  2551

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ І-общ. квартал 42 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД 17-4 от 23.10.2007г., 
решение № 355 от 27.01.2010г. на ОС 
Средец, заповед № 36 от 18.05.2012г. на 
Кмета на община Средец.

Урегулиран поземлен имот І-
общ. /първи римско/ в квартал 
42 /четиридесет и две/ по ПУП на 
с.Загорци с площ от 
671кв.м. /шестстотин седемдесет и 
един квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 401,00лева /хиляда 
четиристотин и един лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, Урегулиран поземлен имот ІІ-
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 642  2552/26-03-2013  2552

ЕКАТТЕ 30168, УПИ ІІ-общ. квартал 42 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД 17-4 от 23.10.2007г., 
решение № 355 от 27.01.2010г. на ОС 
Средец, заповед № 36 от 18.05.2012г. на 
Кмета на община Средец.

общ. /втори римско/ в квартал 
42 /четиридесет и две/ по ПУП на 
с.Загорци с площ от 
946кв.м. /деветстотин четиридесет и 
шест квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1 975,20лева /хиляда 
деветстотин седемдесет и пет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 643  2553/28-03-2013  2553
обл.Бургас, общ.Средец, землище на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
113011 по КВС на гр.Средец.

Имот № 113011 / едно, едно, три, 
нула, едно, едно/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 0,500дка / 
петстотин квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
имота попада в отдел/ подотдел: 
115/1 - 0,498дка поляна, 115/а-
0,002дка широколистна гора, 
находящ се в местност "Голям 
кладенец". Имотът е образуван от 
имот № 113008.

 45,00лева /четиридесет и пет 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 644  2554/28-03-2013  2554
обл.Бургас, общ.Средец, землище на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
113012 по КВС на гр.Средец.

Имот № 113012 / едно, едно, три, 
нула, едно, две/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 128,901дка /сто двадесет и 
осем дка деветстотин и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: залесена територия, имота 
попада в следните отдели/ подотдели: 
104/12- 1,630дка поляна, 115/1-
2,491дка поляна, 115/3- 6,489дка 
поляна, 115/а- 46,493дка 
широколистна гора, 115/б- 29,535дка 
широколистна гора, 115/н- 42,264дка 
широколистна гора. Имотът се 
намира в местност "Голям кладенец". 
Имотът е образуван от имот №
113008.

 11 601,20лева /единадесет 
хиляди шестстотин и един лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 645  2555/08-04-2013  2555

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, ЕКАТТЕ 29221, УПИ ІІ-общ. 
квартал 13 по ПУП на с.Момина Църква, 
одобрен със заповед №187 от 
20.10.1969г.

Общински имот с площ от 
327кв.м./триста двадесет и седем 
квадратни метра/ находящ се в УПИ 
ІІ- общ. /две римско/ квартал 
13 /тринадесет/ по ПУП на с.Момина 
Църква, целият с площ от 
385кв.м./триста осемдесет и пет 
квадратни метра/. По регулация се 
придават от имот № 124 /сто двадесет 
и четири/ - 55кв.м./петдесет и пет/ и 
от имот № 121/сто двадесет и едно/ -
3 кв.м. /три/. Имотът е отреден за 
жилищно строителство.

682,80лева /шестстотин 
осемдесет и два лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 646  2556/08-04-2013  2556

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
УПИ І квартал 27 "а" по ПУП на 
гр.Средец, одобрен със заповед № РД-09-
166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/ в квартал 27 "а" по ПУП на 
гр.Средец с площ от 4 
538кв.м. /четири хиляди петстотин 
тридесет и осем /, от които общинска 
собственост 4 250кв.м. /четири 
хиляди двеста и петдесет /, ведно с 
двуетажна масивна сграда със 
застроена площ от 293кв.м. /двеста 
деветдесет и три /, изградена през 
1920г., едноетажна масивна сграда 
със застроена площ от 133кв.м. /сто 
тридесет и три/, изградена през 1970г. 
и едноетажна масивна сграда със 
застроена площ от 24кв.м. /двадесет и 
четири/. Имотът е отреден за БНБ, 
многофункционално обществено 
обслужване и жилищно строителство.

40 460,00лева /четиридесет 
хиляди четиристотин и 
шестдесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 29.07.2019г.т.5 
№12 рег.1084 за учредяване 
право на безвъзмездно 
ползване за срок от 5год. от 
Сдружение с нестопанска 
цел "Надежда за диабетика" 
Средец за помещение от 
21кв.м. в сграда със ЗП 
133кв.м.

 647  2557/10-04-2013  2557
обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 

ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІІІ квартал 151 по 
плана на гр.Средец, одобрен със заповед 
№ РД-09-166 от 2.09.1986г., изм. заповед 

Урегулиран поземлен имот 
VІІІ /осми римско/ квартал 151 /сто 
петдесет и едно/ по регулационния 
план на гр.Средец с обща площ от 22 

125 331,80лева /сто двадесет и 
пет хиляди триста тридесет и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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№ 14 от 20.03.2013г. на Кмета на община 
Средец.

163кв.м. /двадесет и две хиляди сто 
шестдесет и три квадратни метра/, 
отреден за обществено застрояване.

един лева и 80ст./. основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 648  2558/12-04-2013  2558

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІІ квартал 150 по 
регулационния план на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД 09-166 от 
24.09.1986г., заповед № 27 от 
19.06.1997г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІІ /дванадесет римско/ квартал 
150 /сто и петдесет/ по 
регулационния план на гр.Средец с 
площ от 2166кв.м. /две хиляди сто 
шестдесет и шест квадратни метра/, 
отреден за промишленост.

14 079,00лева /четиринадесет 
хиляди седемдесет и девет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 649  2559/12-04-2013  2559

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХVІІ квартал 150 
по регулационния план на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД 09-166 от 
24.09.1986г., заповед № 27 от 
19.06.1997г.

Урегулиран поземлен имот 
ХVІІ /седемнадесети римско/ квартал 
150 /сто и петдесет/ по 
регулационния план на гр.Средец с 
площ от 4570кв.м. /четири хиляди 
петстотин и седемдесет квадратни 
метра/, отреден за промишленост.

29 705,00лева /двадесет и девет 
хиляди седемстотин и пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 650  2560/22-04-2013  2560
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Голямо Буково, ЕКАТТЕ 15816, имот 
№038005 по КВС на с.Голямо Буково.

Имот № 038005 / нула, три, осем, 
нула, нула, пет/ по КВС на с.Голямо 
Буково с площ от 3,255дка /три дка 
двеста петдесет и пет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Харманите", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

334, 90лева /триста тридесет и 
четири лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 651  2561/22-04-2013  2561
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Голямо Буково, ЕКАТТЕ 15816, имот 
№038006 по КВС на с.Голямо Буково.

Имот № 038006 / нула, три, осем, 
нула, нула, шест/ по КВС на с.Голямо 
Буково с площ от 3,181дка /три дка 
сто осемдесет и един квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Харманите", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

358,50лева /триста петдесет и 
осем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 652  2562/22-04-2013  2562
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Голямо Буково, ЕКАТТЕ 15816, имот 
№038005 по КВС на с.Голямо Буково.

Имот № 038008 / нула, три, осем, 
нула, нула, осем/ по КВС на с.Голямо 
Буково с площ от 
0,607дка /шестстотин и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Харманите", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

68,40лева /шестдесет и осем 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 653  2563/10-05-2013  2563

обл.Бургас, общ.Средец, с.Суходол, 
ЕКАТТЕ 70322, УПИ І квартал 31 по 
ПУП на с.Суходол, одобрен със заповед 
№ 134 от 30.03.1929г. и заповед № 691 от 
04.04.1929г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/ квартал 31 /тридесет и едно/ 
по ПУП на с.Суходол с площ от 
896кв.м. /осемстотин деветдесет и 
шест квадратни метра/ ведно с 
масивна едноетажна сграда /б. 
кметство/ със застроена площ от 
102кв.м. /сто и два квадратни метра/, 
изградена през 1955година.

4 346,90лева /четири хил. триста 
четиридесет и шест лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 654  2564/13-05-2013  2564
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
022023 по КВС на с.Драчево.

Имот № 022023 /нула, две, две, нула, 
две, три/ по КВС на с.Драчево с площ 
от 3,763дка /три дка седемстотин 
шестдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Шумата".

90,90лева /деветдесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 655  2565/13-05-2013  2565
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №

Имот № 022062 /нула, две, две, нула, 
шест, две/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 2,006дка /два дка и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 48,40лева /четиридесет и осем 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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022062 по КВС на с.Драчево. ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Шумата".

лева и 40 ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 656  2566/13-05-2013  2566
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
024016 по КВС на с.Драчево.

Имот № 024016 /нула, две, четири, 
нула, едно, шест/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 3,992дка /три дка 
деветстотин деветдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Белбера".

82,60лева /осемдесет и два лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 657  2567/13-05-2013  2567
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
026019 по КВС на с.Драчево.

Имот № 026019 /нула, две, шест, 
нула, едно, девет/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 6,001дка /шест 
дка и един квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Келе 
баир".

110,40лева /сто и десет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 658  2568/13-05-2013  2568
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
026031 по КВС на с.Драчево.

Имот № 026031 /нула, две, шест, 
нула, три, едно/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 2,999дка /два дка 
деветстотин деветдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Келе баир".

55,20лева /петдесет и пет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 659  2569/13-05-2013  2569
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
027004 по КВС на с.Драчево.

Имот № 027004 /нула, две, седем, 
нула, нула, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
0,684дка /шестстотин осемдесет и 
четири квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Старите 
лозя".

14,20лева /четиринадесет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 660  2570/14-05-2013  2570
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
027041 по КВС на с.Драчево.

Имот № 027041 /нула, две, седем, 
нула, четири, едно/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,962дка /един 
дка деветстотин шестдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Старите лозя".

40,60лева /четиридесет лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 661  2571/14-05-2013  2571
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
027052 по КВС на с.Драчево.

Имот № 027052 /нула, две, седем, 
нула, пет, две/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 0,812дка /осемстотин и 
дванадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Старите 
лозя".

16,80лева /шестнадесет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 662  2572/14-05-2013  2572
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
027058 по КВС на с.Драчево.

Имот № 027058 /нула, две, седем, 
нула, пет, осем/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 0,701дка /седемстотин и 
един квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Старите 
лозя".

14,50лева /четиринадесет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 663  2573/14-05-2013  2573
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
026631 по КВС на с.Драчево.

Имот № 026631 /нула, две, шест, 
шест, три, едно/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 23,412дка /двадесет и три 
дка четиристотин и дванадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Келе баир".

484,60лева /четиристотин 
осемдесет и четири лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 664  2574/14-05-2013  2574
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
026043 по КВС на с.Драчево.

Имот № 026043 /нула, две, шест, 
нула, четири, три/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 4,002дка /четири 
дка и два квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Келе 
баир".

73,60лева /седемдесет и три лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 665  2575/15-05-2013  2575
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
026046 по КВС на с.Драчево.

Имот № 026046 /нула, две, шест, 
нула, четири, шест/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
0,998дка /деветстотин деветдесет и 
осем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Келе 
баир".

18,40лева /осемнадесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 666  2576/15-05-2013  2576
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028003 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028003 /нула, две, осем, 
нула, нула, три/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 1,283дка /един дка двеста 
осемдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята".

23,60лева /двадесет и три лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 667  2577/15-05-2013  2577
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028006 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028006 /нула, две, осем, 
нула, нула, шест/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
0,893дка /осемстотин деветдесет и 
три квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: трайни насаждения 
- лозе, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята".

27,90лева /двадесет и седем лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 668  2578/15-05-2013  2578
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028007 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028007 /нула, две, осем, 
нула, нула, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 4,097дка /четири 
дка деветдесет и седем квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята".

75,40лева /седемдесет и пет лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 669  2579/16-05-2013  2579
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028011 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028011 /нула, две, осем, 
нула, едно, едно/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 4,002дка /четири 
дка и два квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята".

73,60лева /седемдесет и три лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 670  2580/16-05-2013  2580
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029023 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029023 /нула, две, девет, 
нула, две, три/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 1,005дка /един дка и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

24,30лева /двадесет и четири 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
433/2014-06-02

 671  2581/16-05-2013  2581
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029024 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029024 /нула, две, девет, 
нула, две, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,796дка /един 
дка седемстотин деветдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята".

43,40лева /четиридесет и три 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
433/2014-06-02

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 029025 /нула, две, девет, 
нула, две, пет/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 1,639дка /един дка 
шестстотин тридесет и девет 39,60лева /тридесет и девет лева 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК Заповед за отписване:
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 672  2582/16-05-2013  2582

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029025 по КВС на с.Драчево.

квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

и 60ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

433/2014-06-02

 673  2583/21-05-2013  2583
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028017 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028017 /нула, две, осем, 
нула, едно, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 4,646дка /четири 
дка шестстотин четиридесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята".

85,50лева /осемдесет и пет лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 674  2584/21-05-2013  2584
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028024 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028024 /нула, две, осем, 
нула, две, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
0,987дка /деветстотин осемдесет и 
седем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята".

18,20лева /осемнадесет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 675  2585/21-05-2013  2583
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028026 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028026 /нула, две, осем, 
нула, две, шест/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 0,856дка /осемстотин 
петдесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята".

15,80лева /петнадесет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 676  2586/21-05-2013  2586
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028027 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028027 /нула, две, осем, 
нула, две, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
0,577дка /петстотин седемдесет и 
седем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята".

10,60лева /десет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 677  2587/21-05-2013  2587
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028028 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028028 /нула, две, осем, 
нула, две, осем/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 0,902дка /деветстотин и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята".

16,60лева /шестнадесет лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 678  2588/21-05-2013  2588
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028030 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028030 /нула, две, осем, 
нула, три, нула/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 0,546дка /петстотин 
четиридесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята".

10,00лева /десет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 679  2589/21-05-2013  2589
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028032 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028032 /нула, две, осем, 
нула, три, две/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 2,568дка /два дка петстотин 
шестдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята".

47,30лева /четиридесет и седем 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 680  2590/21-05-2013  2590
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028034 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028034 /нула, две, осем, 
нула, три, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 3,268дка /три дка 
двеста шестдесет и осем квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята".

60,10лева /шестдесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 028035 /нула, две, осем, 
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 681  2591/27-05-2013  2591
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028035 по КВС на с.Драчево.

нула, три, пет/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 2,240дка /два дка двеста и 
четиридесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Лозята".

41,20лева /четиридесет и един 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 682  2592/27-05-2013  2592
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028036 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028036 /нула, две, осем, 
нула, три, шест/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 3,004дка /три дка и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята".

55,30лева /петдесет и пет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 683  2593/27-05-2013  2593
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028039 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028039 /нула, две, осем, 
нула, три, девет/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 2,408дка /два дка 
четиристотин и осем квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята".

44,30лева /четиридесет и четири 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 684  2594/27-05-2013  2594
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028041 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028041 /нула, две, осем, 
нула, четири, едно/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 4,120дка /четири 
дка сто и двадесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Лозята".

75,80лева /седемдесет и пет лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 685  2595/27-05-2013  2595
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028042 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028042 /нула, две, осем, 
нула, четири, две/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,298дка /един 
дка двеста деветдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята".

23,90лева /двадесет и три лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 686  2596/27-05-2013  2596
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028044 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028044 /нула, две, осем, 
нула, четири, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,246дка /един 
дка двеста четиридесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята".

22,90лева /двадесет и два лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 687  2597/28-05-2013  2597
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028045 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028045 /нула, две, осем, 
нула, четири, пет/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,034дка /един 
дка тридесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Лозята".

19,00лева /деветнадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 688  2598/28-05-2013  2598
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
028046 по КВС на с.Драчево.

Имот № 028046 /нула, две, осем, 
нула, четири, шест/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,480дка /един 
дка четиристотин и осемдесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Лозята".

27,20лева /двадесет и седем лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 689  2599/28-05-2013  2599
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029008 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029008 /нула, две, девет, 
нула, нула, осем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,540дка /два дка 
петстотин и четиридесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 

61,30лева /шестдесет и един 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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местност "Капаклията".

 690  2600/28-05-2013  2600
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029013 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029013 /нула, две, девет, 
нула, едно, три/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 1,513дка /един дка 
петстотин и тринадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Капаклията".

36,50лева /тридесет и шест лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 691  2601/28-05-2013  2601
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029014 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029014 /нула, две, девет, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,498дка /два дка 
четиристотин деветдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: трайни насаждения- лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Капаклията".

102,30лева /сто и два лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 692  2602/28-05-2013  2602
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029015 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029015 /нула, две, девет, 
нула, едно, пет/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 0,983дка /деветстотин 
осемдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

40,30лева /четиридесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 693  2603/29-05-2013  2603

обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, ЕКАТТЕ15816, УПИ VІІІ-97 
квартал 13 по ПУП на с.Голямо Буково, 
одобрен със заповед № 106 от 
14.11.1989г. , заповед № 56 от 
20.09.2012г. и заповед № 28 от 
08.05.2013г.

Урегулиран поземлен имот VІІІ -
97 /осми римско - деветдесет и седем/ 
в квартал 13 /тринадесети/ по ПУП на 
с.Голямо Буково, целият с площ от 
270кв.м. /двеста и седемдесет 
квадратни метра/, ведно с изградената 
в имота едноетажна масивна 
жилищна сграда със застроена площ 
от 52кв.м. /петдесет и два квадратни 
метра/. Сградата е изградена през 
1984година. Имотът е отреден за 
жилищно строителство.

1 354,80лева /хиляда триста 
петдесет и четири лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
799/2014-10-07

 694  2604/29-05-2013  2604

обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, ЕКАТТЕ15816, УПИ ІХ-97 
квартал 13 по ПУП на с.Голямо Буково, 
одобрен със заповед № 106 от 
14.11.1989г. , заповед № 56 от 
20.09.2012г. и заповед № 28 от 
08.05.2013г.

Урегулиран поземлен имот ІХ -
97 /девети римско - деветдесет и 
седем/ в квартал 13 /тринадесети/ по 
ПУП на с.Голямо Буково, целият с 
площ от 380кв.м. /триста и осемдесет 
квадратни метра/, ведно с изградената 
в имота едноетажна масивна 
жилищна сграда със застроена площ 
от 85кв.м. /осемдесет и пет квадратни 
метра/. Сградата е изградена през 
1984година. Имотът е отреден за 
жилищно строителство.

2 102,70лева /две хиляди сто и 
два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
35/2015-01-15

 695  2605/29-05-2013  2605
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
016022 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 016022 /нула, едно, шест, 
нула, две, две/ по КВС на с.Белеврен 
с площ от 2,702дка /два дка 
седемстотин и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Под село", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

99,30лева /деветдесет и девет 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
456/2014-06-09

 696  2606/30-05-2013  2606
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
016005 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 016005 /нула, едно, шест, 
нула, нула, пет/ по КВС на с.Белеврен 
с площ от 1,170дка /един дка сто и 
седемдесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Край село", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

43,00лева /четиридесет и три 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
470/2014-06-09
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 697  2607/30-05-2013  2607
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
016012 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 016012 /нула, едно, шест, 
нула, едно, две/ по КВС на с.Белеврен 
с площ от 1,066дка /един дка 
шестдесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

39,20лева /тридесет и девет лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
470/2014-06-09

 698  2608/30-05-2013  2608
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
016014 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 016014 /нула, едно, шест, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Белеврен с площ от 1,161дка /един 
дка сто шестдесет и един квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

46,70лева /четиридесет и шест 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
469/2014-06-09

 699  2609/30-05-2013  2609
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
016017 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 016017 /нула, едно, шест, 
нула, едно, седем/ по КВС на 
с.Белеврен с площ от 
0,754дка /седемстотин петдесет и 
четири квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Край село", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

30,30лева /тридесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
470/2014-06-09

 700  2610/30-05-2013  2610
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
016018 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 016018 /нула, едно, шест, 
нула, едно, осем/ по КВС на 
с.Белеврен с площ от 1,801дка /един 
дка осемстотин и един квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

72,50лева /седемдесет и два лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
469/2014-06-09

 701  2611/03-06-2013  2611
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 011081 
по КВС на с.Белила.

Имот № 011081 /нула, едно, едно, 
нула, осем, едно/ по КВС на с.Белила 
с площ от 0,586дка / петстотин 
осемдесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Край 
село", начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

14,20лева /четиринадесет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
471/2014-06-09

 702  2612/03-06-2013  2612
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 011080 
по КВС на с.Белила.

Имот № 011080 /нула, едно, едно, 
нула, осем, нула/ по КВС на с.Белила 
с площ от 0,691дка / шестстотин 
деветдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Край 
село", начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

19,90лева /деветнадесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
471/2014-06-09

 703  2613/03-06-2013  2613
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 011079 
по КВС на с.Белила.

Имот № 011079 /нула, едно, едно, 
нула, седем, девет/ по КВС на 
с.Белила с площ от 0,775дка / 
седемстотин седемдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

18,70лева /осемнадесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
471/2014-06-09
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 704  2614/03-06-2013  2614
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
026242 по КВС на гр.Средец.

Имот № 026242 /нула, две, шест, две, 
четири, две/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 1,222дка / един дка двеста 
двадесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Край село", 
начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

224,50лева /двеста двадесет и 
четири лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
546/2014-07-15

 705  2615/06-06-2013  2615
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
000322 по КВС на с.Кирово.

Имот № 000322 /нула, нула, нула, 
три, две, две/ по КВС на с.Кирово с 
площ от 1,315дка /един дка триста и 
петнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

48,30лева /четиридесет и осем 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
547/2014-07-15

 706  2616/06-06-2013  2616
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
132003 по КВС на с.Кирово.

Имот № 132003 /едно, три, две, нула, 
нула, три/ по КВС на с.Кирово с площ 
от 2,492дка /два дка четиристотин 
деветдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност "Край 
село", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

337,50лева /триста тридесет и 
седем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
547/2014-07-15

 707  2617/06-06-2013  2617
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
132005 по КВС на с.Кирово.

Имот № 132005 /едно, три, две, нула, 
нула, пет/ по КВС на с.Кирово с площ 
от 1,223дка /един дка двеста двадесет 
и три квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
четвърта, местност "Край село", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

181,40лева /сто осемдесет и един 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
547/2014-07-15

 708  2618/06-06-2013  2618
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Вълчаново, ЕКАТТЕ 72059, имот №
011326 по КВС на с.Вълчаново.

Имот № 011326 /нула, едно, едно, 
три, две, шест/ по КВС на 
с.Вълчаново с площ от 3,625дка /три 
дка шестстотин двадесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "До село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

87,50лева /осемдесет и седем 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
552/2014-07-15

 709  2619/06-06-2013  2619
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Горно Ябълково, ЕКАТТЕ 17035, имот 
№ 000350 по КВС на с.Горно Ябълково.

Имот № 000350 /нула, нула, нула, 
три, пет, нула/ по КВС на с.Горно 
Ябълково с площ от 
18,637дка /осемнадесет дка 
шестстотин тридесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Турлакова кория", начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне.

1 278,50лева /хиляда двеста 
седемдесет и осем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 710  2620/06-06-2013  2620
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Варовник, ЕКАТТЕ 10166, имот №
001082 по КВС на с.Варовник.

Имот № 001082 /нула, нула, едно, 
нула, осем, две/ по КВС на 
с.Варовник с площ от 1,448дка /един 
дка четиристотин четиридесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

76,00лева /седемдесет и шест 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
548/2014-07-15

Имот № 023002 /нула, две, три, нула, 
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 711  2621/06-06-2013  2621
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Варовник, ЕКАТТЕ 10166, имот №
023002 по КВС на с.Варовник.

нула, две/ по КВС на с.Варовник с 
площ от 1,974дка /един дка 
деветстотин седемдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма, начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

113,50лева /сто и тринадесет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
548/2014-07-15

 712  2622/06-06-2013  2622
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Варовник, ЕКАТТЕ 10166, имот №
023003 по КВС на с.Варовник.

Имот № 023003 /нула, две, три, нула, 
нула, три/ по КВС на с.Варовник с 
площ от 2,298дка /два дка двеста 
деветдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

132,10лева /сто тридесет и два 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
548/2014-07-15

 713  2623/12-06-2013  2623

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
ЕКАТТЕ 72059, УПИ VІІІ-190 квартал 54 
по ПУП на с.Вълчаново, одобрен със 
заповед № 250 от 20.11.1991г.

60/988кв.м. /шестдесет върху 
деветстотин осемдесет и осем 
квадратни метра/ идеални части от 
УПИ VІІІ - 190 /осем римско - сто и 
деветдесет/ в квартал 54 /петдесет и 
четири/ по ПУП на с.Вълчаново, 
целият с площ от 988 кв. 
м. /деветстотин осемдесет и осем 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

125,30лева /сто двадесет и пет 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 714  2624/18-06-2013  2624

обл.Бупгас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ ХV квартал 10 по 
ПУП на с.Факия, одобрен със заповед №
5 от 12.01.1990г.

Урегулиран поземлен имот 
ХV /петнадесет римско/ в квартал 
10 /десети/ по ПУП на с.Факия с 
площ от 1700кв.м. /хиляда и 
седемстотин квадратни метра/ ведно 
със масивна сграда, представляваща 
незавършен строеж до степен на 
изградени външни и вътрешни стени 
и плоча първи етаж със застроена 
площ от 260кв.м. /двеста и шестдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за младежки дом и ТП.

6430,40лева /шест хиляди 
четиристотин и тридесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 715  2625/18-06-2013  2625
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029016 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029016 /нула, две, девет, 
нула, едно, шест/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,035дка /един 
дка тридесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Капаклията".

25,00лева /двадесет и пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 716  2626/18-06-2013  2626
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029017 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029017 /нула, две, девет, 
нула, едно, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,472дка /един 
дка четиристотин седемдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

35,50лева /тридесет и пет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 717  2627/18-06-2013  2627
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029018 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029018 /нула, две, девет, 
нула, едно, осем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,076дка /два дка 
седемдесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Капаклията".

50,10лева /петдесет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 718  2628/18-06-2013  2628

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №

Имот № 029020 /нула, две, девет, 
нула, две, нула/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 3,150дка /три дка сто и 
петдесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 

76,10лева /седемдесет и шест 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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029020 по КВС на с.Драчево. категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Капаклията".

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 719  2629/19-06-2013  2629
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029021 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029021 /нула, две, девет, 
нула, две, едно/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 1,314дка /един дка триста и 
четиринадесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Капаклията".

31,70лева /тридесет и един лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 720  2630/19-06-2013  2630
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029022 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029022 /нула, две, девет, 
нула, две, две/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 0,830дка /осемстотин и 
тридесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Капаклията".

20,00лева /двадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 721  2631/19-06-2013  2631
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029026 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029026 /нула, две, девет, 
нула, две, шест/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 1,274дка /един дка двеста 
седемдесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
трайни насъждения- лозе, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

52,20лева /петдесет и два лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 722  2632/19-06-2013  2632
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029027 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029027 /нула, две, девет, 
нула, две, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,572дка /един 
дка петстотин седемдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

38,00лева /тридесет и осем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 723  2633/19-06-2013  2633
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029028 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029028 /нула, две, девет, 
нула, две, осем/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 1,341дка /един дка триста 
четиридесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Капаклията".

32,40лева /тридесет и два лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 724  2634/24-06-2013  2634

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ І квартал 53 по 
плана на с.Факия, одобрен със заповед №
№5 от 12.01.1990г.

Поземлен имот № 460 /четиристотин 
и шестдесет/ квартал 53 /петдесет и 
три/ по плана на с.Факия с площ от 
3545кв.м. /три хиляди петстотин 
четиридесет и пет кв.м./, за който по 
влязъл в сила, но неприложен в срок 
дворищно- регулационен план е 
отреден УПИ І /първи римско/ в 
квартал 53 /петдесет и три/, целият с 
площ от 4240кв.м. /четири хиляди 
двеста и четиридесет кв.м./, от които 
собствено място 3545кв.м. /три 
хиляди петстотин четиридесет и пет 
кв.м./ и придаваеми по регулация 
неуредени регулационни сметки 
общо 695кв.м. /шестстотин 
деветдесет и пет кв.м./, както следва: 
от имот 455 /четиристотин петдесет и 
пет/ - 565кв.м. /петстотин шестдесет и 
пет кв.м./, от имот 456 /четиристотин 
петдесет и шест/ - 60кв.м. /шестдесет 
кв.м./, от имот 457 /четиристотин 
петдесет и седем/ -
70кв.м. /седемдесет кв.м./.

7 402,00лева /седем хиляди 
четиристотин и два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 029029 /нула, две, девет, 
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 725  2635/25-06-2013  2635
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029029 по КВС на с.Драчево.

нула, две, девет/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 4,318дка /четири дка триста 
и осемнадесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Капаклията".

104,30лева /сто и четири лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 726  2636/25-06-2013  2636
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029030 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029030 /нула, две, девет, 
нула, три, нула/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 2,053дка /два дка петдесет 
и три квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Капаклията".

49,60лева /четиридесет и девет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 727  2637/25-06-2013  2637
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029031 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029031 /нула, две, девет, 
нула, три, едно/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 1,499дка /един дка 
четиристотин деветдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

36,20лева /тридесет и шест лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 728  2638/25-06-2013  2638
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029032 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029032 /нула, две, девет, 
нула, три, две/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 1,006дка /един дка и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

24,30лева /двадесет и четири 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 729  2639/25-06-2013  2639
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029033 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029033 /нула, две, девет, 
нула, три, три/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 1,412дка /един дка 
четиристотин и дванадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Капаклията".

34,10лева /тридесет и четири 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 730  2640/27-06-2013  2640
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Вълчаново, ЕКАТТЕ 72059, имот №
011056 по КВС на с.Вълчаново.

Имот № 011056 /нула, едно, едно, 
нула, пет, шест/ по КВС на 
с.Вълчаново с площ от 2,031дка /два 
дка тридесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "До село", 
начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

228,90лева /двеста двадесет и 
осем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
549/2014-07-15

 731  2641/27-06-2013  2641
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029034 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029034 /нула, две, девет, 
нула, три, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,536дка /един 
дка петстотин тридесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: трайни насаждения- лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Капаклията".

62,90лева /шестдесет и два лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 732  2642/27-06-2013  2642
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029035 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029035 /нула, две, девет, 
нула, три, пет/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 1,718дка /един дка 
седемстотин и осемнадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Капаклията".

41,50лева /четиридесет и един 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 029036 /нула, две, девет, 
нула, три, шест/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 2,387дка /два дка триста 
осемдесет и седем квадратни метра/, 57,60лева /петдесет и седем лева 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 733  2643/28-06-2013  2643

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029036 по КВС на с.Драчево.

начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Капаклията".

и 60ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 734  2644/28-06-2013  2644
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029037 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029037 /нула, две, девет, 
нула, три, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,690дка /един 
дка шестстотин и деветдесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

40,80лева /четиридесет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 735  2645/28-06-2013  2645
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029038 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029038 /нула, две, девет, 
нула, три, осем/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 1,346дка /един дка триста 
четиридесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Капаклията".

32,50лева /тридесет и два лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 736  2646/03-07-2013  2646

обл.Бургас, общ.Средец, с.Варовник, 
ЕКАТТЕ 72059, УПИ І-47 квартал 10 по 
ПУП на с.Варовник, одобрен със заповед 
№ 4508 от 27.08.1965г.

160/505кв.м. /сто и шестдесет върху 
петстотин и пет квадратни метра/ 
идеални части от УПИ І - 47 /едно 
римско - четиридесет и седем/ в 
квартал 10 /десети/ по ПУП на 
с.Варовник, целият с площ от 505 
кв.м. /петстотин и пет квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

364,80лева /триста шестдесет и 
четири лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1113/2013-11-07

 737  2647/09-07-2013  2647
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029040 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029040 /нула, две, девет, 
нула, четири, нула/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 5,004дка /пет дка 
и четири квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Капаклията".

120,80лева /сто и двадесет лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 738  2648/09-07-2013  2648
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029041 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029041 /нула, две, девет, 
нула, четири, едно/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,891дка /един 
дка осемстотин деветдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

45,70лева /четиридесет и пет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 739  2649/09-07-2013  2649
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029042 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029042 /нула, две, девет, 
нула, четири, две/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 3,041дка /три дка 
четиридесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения - лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

124,50лева /сто двадесет и 
четири лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 740  2650/09-07-2013  2650
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029043 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029043 /нула, две, девет, 
нула, четири, три/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 4,878дка /четири 
дка осемстотин седемдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

117,80лева /сто и седемнадесет 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 741  2651/09-07-2013  2651
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029049 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029049 /нула, две, девет, 
нула, четири, девет/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,988дка /два дка 
деветстотин осемдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 

72,20лева /седемдесет и два лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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девета, местност "Капаклията".

 742  2652/09-07-2013  2652
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029064 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029064 /нула, две, девет, 
нула, шест, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 4,506дка /четири 
дка петстотин и шест квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Капаклията".

82,90лева /осемдесет и два лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 743  2653/09-07-2013  2653
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029068 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029068 /нула, две, девет, 
нула, шест, осем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 3,999дка /три дка 
деветстотин деветдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

96,60лева /деветдесет и шест 
лева 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 744  2654/10-07-2013  2654
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029078 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029078 /нула, две, девет, 
нула, седем, осем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,022дка /два дка 
двадесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Капаклията".

48,80лева /четиридесет и осем 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 745  2655/10-07-2013  2655
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
030606 по КВС на с.Драчево.

Имот № 030606 /нула, три, нула, 
шест, нула, шест/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,984дка /два дка 
деветстотин осемдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Корупчето".

72,10лева /седемдесет и два лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 746  2656/12-07-2013  2656
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
041013 по КВС на с.Драчево.

Имот № 041013 /нула, четири, едно, 
нула, едно, три/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 0,987дка /деветстотин 
осемдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Край село".

26,10лева /двадесет и шест лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
434/2014-06-02

 747  2657/12-07-2013  2657
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
041014 по КВС на с.Драчево.

Имот № 041014 /нула, четири, едно, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
0,825дка /осемстотин двадесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Край село".

21,80лева /двадесет и един лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
434/2014-06-02

 748  2658/12-07-2013  2658
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
041015 по КВС на с.Драчево.

Имот № 041015 /нула, четири, едно, 
нула, едно, пет/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 0,544дка /петстотин 
четиридесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Край село".

14,40лева /четиринадесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
434/2014-06-02

 749  2659/12-07-2013  2659
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
041016 по КВС на с.Драчево.

Имот № 041016 /нула, четири, едно, 
нула, едно, шест/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
0,785дка /седемстотин осемдесет и 
пет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Край 
село".

19,00лева /деветнадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
434/2014-06-02

Имот № 041018 /нула, четири, едно, 
нула, едно, осем/ по КВС на Имотът се управлява 
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 750  2660/12-07-2013  2660
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
041018 по КВС на с.Драчево.

с.Драчево с площ от 4,211дка /четири 
дка двеста и единадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Край село".

111,40лева /сто и единадесет 
лева и 40ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
434/2014-06-02

 751  2661/17-07-2013  2661
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
031077 по КВС на с.Драчево.

Имот № 031077 /нула, три, едно, 
нула, седем, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 9,123дка /девет 
дка сто двадесет и три квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Кавак дере".

188,80лева /сто осемдесет и осем 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 752  2662/17-07-2013  2662
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
031078 по КВС на с.Драчево.

Имот № 031078 /нула, три, едно, 
нула, седем, осем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
0,944дка /деветстотин четиридесет и 
четири квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Кавак 
дере".

22,80лева /двадесет и два лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 753  2663/17-07-2013  2663
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
031083 по КВС на с.Драчево.

Имот № 031083 /нула, три, едно, 
нула, осем, три/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 9,968дка /девет дка 
деветстотин шестдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Кавак дере".

240,70лева /двеста и 
четиридесет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 754  2664/17-07-2013  2664
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
033073 по КВС на с.Драчево.

Имот № 033073 /нула, три, три, нула, 
седем, три/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 2,990дка /два дка 
деветстотин и деветдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "Алексов кладенец".

134,60лева /сто тридесет и 
четири лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 755  2665/17-07-2013  2665
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
034016 по КВС на с.Драчево.

Имот № 034016 /нула, три, четири, 
нула, едно, шест/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 0,800дка /два дка 
деветстотин и деветдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "Войков габрак".

36,00лева /тридесет и шест 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 756  2666/17-07-2013  2666
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
034017 по КВС на с.Драчево.

Имот № 034017 /нула, три, четири, 
нула, едно, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
0,998дка /деветстотин деветдесет и 
осем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Войков 
габрак".

49,90лева /четиридесет и девет 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 757  2667/17-07-2013  2667
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
034248 по КВС на с.Драчево.

Имот № 034248 /нула, три, четири, 
две, четири, осем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 5,304дка /пет дка 
триста и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Войков габрак".

238,70лева /двеста тридесет и 
осем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 758  2668/17-07-2013  2668
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №

Имот № 035008 /нула, три, пет, нула, 
нула, осем/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 3,050дка /три дка и петдесет 
квадратни метра/, начин на трайно 73,70лева /седемдесет и три лева 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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035008 по КВС на с.Драчево. ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Тютюнлука".

и 70ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 759  2669/17-07-2013  2669
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
035030 по КВС на с.Драчево.

Имот № 035030 /нула, три, пет, нула, 
три, нула/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 2,619дка /два дка шестстотин 
и деветнадесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Тютюнлука".

54,20лева /петдесет и четири 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 760  2670/17-07-2013  2670
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
035244 по КВС на с.Драчево.

Имот № 035244 /нула, три, пет, две, 
четири, четири/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 66,242дка /шестдесет и 
шест дка двеста четиридесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Тютюнлука". 
Имотът е образуван от имот №
035242 /нула, три, пет, две, четири, 
две/.

1 371,20лева /хиляда триста 
седемдесет и един лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 761  2671/17-07-2013  2671
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
036022 по КВС на с.Драчево.

Имот № 036022 /нула, три, шест, 
нула, две, две/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 3,108дка /три дка сто и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Тютюнлука".

67,90лева /шестдесет и седем 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 762  2672/17-07-2013  2672
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
036026 по КВС на с.Драчево.

Имот № 036026 /нула, три, шест, 
нула, две, шест/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 7,490дка /седем дка 
четиристотин и деветдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Тютюнлука".

137,80лева /сто тридесет и седем 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 763  2673/12-08-2013  2673
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
013015 по КВС на гр.Средец.

Имот № 013015 /нула, едно, три, 
нула, едно, пет/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 2,700дка /два дка и 
седемстотин квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета /0,063/ и 
трета /2,637/ , местност "Беева 
воденица", начин на възстановяване -
план за земеразделяне.

466,90лева /четиристотин 
шестдесет и шест лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
457/2014-06-09

 764  2674/12-08-2013  2674
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
026202 по КВС на гр.Средец.

Имот № 026202 /нула, две, шест, две, 
нула, две/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 1,562дка /един дка петстотин 
шестдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета , местност "Малката 
река", начин на възстановяване - план 
за земеразделяне.

287,00лева /двеста осемдесет и 
седем лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
550/2014-07-15

 765  2675/14-08-2013  2675

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ ІV-473 квартал 57 
по ПУП на с.Факия, одобрен със заповед 
№ 5 от 12.01.1990г.

55/1170кв.м. /петдесет и пет върху 
хиляда сто и седемдесет квадратни 
метра/ идеални части от УПИ ІV-
473 /четири римско - четиристотин 
седемдесет и три/ в квартал 
57 /петдесет и седем/ по ПУП на 
с.Факия, целият с площ от 1170 кв. 
м. /хиляда сто и седемдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

125,40лева /сто двадесет и пет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

225/1195кв.м. /двеста двадесет и пет 
върху хиляда сто деветдесет и пет 
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 766  2676/14-08-2013  2676

обл.Бургас, общ.Средец, с.Долно 
Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, УПИ ІІІ-198 
квартал 7 по ПУП на с.Долно Ябълково, 
одобрен със заповеди № 5 от 17.08.1935г. 
и № 6 от 19.08.1935г.

квадратни метра/ идеални части, 
както следва: 150кв.м./сто и петдесет/ 
от улица между осови точки №: 8-
32"а"-33 и 75кв.м. /седемдесет и пет/ 
от улица между осови точки №: 31-
34, от УПИ ІІІ- 198 /три римско -
четиристотин седемдесет и три/ в 
квартал 7 /седем/ по ПУП на с.Долно 
Ябълково, целият с площ от 1195 кв. 
м. /хиляда сто деветдесет и пет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

513,00лева /петстотин и 
тринадесет лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1192/2013-12-06

 767  2677/16-08-2013  2677

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХV- 1782 квартал 
120 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот ХV -
1782 /петнадесет римско - хиляда 
седемстотин осемдесет и две/ в 
квартал 120 /сто двадесет / по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
238кв.м. /двеста тридесет и осем 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1469,70лева /хиляда 
четиристотин шестдесет и девет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 768  2678/16-08-2013  2678

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІХ- 1786 квартал 
120 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот ХІХ -
1786 /деветнадесет римско - хиляда 
седемстотин осемдесет и шест/ в 
квартал 120 /сто двадесет / по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
230кв.м. /двеста тридесет квадратни 
метра/, отреден за жилищно 
застрояване.

1420,30лева /хиляда 
четиристотин и двадесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 769  2679/19-08-2013  2679
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000119 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000119 /нула, нула, нула, 
едно, едно, девет/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
12,313дка /дванадесет дка триста и 
тринадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия.

1448,00лева /хиляда 
четиристотин четиридесет и осем 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 770  2680/19-08-2013  2680
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
036045 по КВС на с.Драчево.

Имот № 036045 /нула, три, шест, 
нула, четири, пет/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
0,660дка /шестстотин и шестдесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Тютюнлука". 
Имотът е образуван от имот №
036040.

 12,10лева /дванадесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 771  2681/19-08-2013  2681
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
037002 по КВС на с.Драчево.

Имот № 037002 /нула, три, седем, 
нула, нула, две/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 4,702дка /четири дка 
седемстотин и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Кавак дере".

113,60лева /сто и тринадесет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 772  2682/19-08-2013  2682
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
037035 по КВС на с.Драчево.

Имот № 037035 /нула, три, седем, 
нула, три, пет/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 4,206дка /четири дка двеста 
и шест квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Кавак 
дере".

101,60лева /сто и един лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 773  2683/19-08-2013  2683
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
038026 по КВС на с.Драчево.

Имот № 038026 /нула, три, осем, 
нула, две, шест/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 3,996дка /три дка 
деветстотин деветдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 

105,70лева /сто и пет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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девета, местност "Кавак дере".

 774  2684/19-08-2013  2684
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
039001 по КВС на с.Драчево.

Имот № 039001 /нула, три, девет, 
нула, нула, едно/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,770дка /два дка 
седемстотин и седемдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "Дългата поляна".

427,50лева /четиристотин 
двадесет и седем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор за аренда № 17 от 
01.09.2016г. за срок от 20г. 
на Стоян Георгиев Георгиев.

 775  2685/20-08-2013  2685
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
039507 по КВС на с.Драчево.

Имот № 039507 /нула, три, девет, 
пет, нула, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,640дка /един 
дка шестстотин и четиридесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "Дългата поляна".

253,10лева /двеста петдесет и 
три лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор за аренда № 17 от 
01.09.2016г. за срок от 20г. 
на Стоян Георгиев Георгиев.

 776  2686/20-08-2013  2686
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
039617 по КВС на с.Драчево.

Имот № 039617 /нула, три, девет, 
шест, едно, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 10,596дка /десет 
дка петстотин деветдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "Дългата поляна".

1635,50лева /хиляда шестстотин 
тридесет и пет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
800/2018-10-25

 777  2687/20-08-2013  2687
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
041020 по КВС на с.Драчево.

Имот № 041020 /нула, четири, едно, 
нула, две, нула/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 0,998дка /деветстотин 
деветдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Край село".

26,40лева /двадесет и шест лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 09.06.2020г. 
т.ІІІ № 71 дв.вх.р. 627 имота 
е продаден на Илия 
Костадинов Драганов от 
гр.Бургас.

Заповед за отписване:
345/2020-06-16

 778  2688/20-08-2013  2688
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
041140 по КВС на с.Драчево.

2,412дка /4,412дка / два дка 
четиристотин и дванадесет кв.м. 
върху четири дка четиристотин и 
дванадесет кв.м./ идеални части от 
имот № 041140 /нула, четири, едно, 
едно, четири, нула/ по КВС на 
с.Драчево с площ на целия имот от 
4,412дка /четири дка четиристотин и 
дванадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Край 
село".

58,20лева /петдесет и осем лева 
и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 779  2689/20-08-2013  2689
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
041142 по КВС на с.Драчево.

Имот № 041142 /нула, четири, едно, 
едно, четири, две/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,496дка /два дка 
четиристотин деветдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Край село".

60,30лева /шестдесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1605/2016-12-23

 780  2690/20-08-2013  2690
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
041143 по КВС на с.Драчево.

Имот № 041143 /нула, четири, едно, 
едно, четири, три/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,182дка /два дка 
сто осемдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Край село".

52,70лева /петдесет и два лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1605/2016-12-23

 781  2691/23-08-2013  2691
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
041359 по КВС на с.Драчево.

Имот № 041359 /нула, четири, едно, 
три, пет, девет/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 5,223дка /пет дка двеста 
двадесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 

126,10лева /сто двадесет и шест 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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условия: девета, местност "Край 
село".

от ЗОС.

 782  2692/27-08-2013  2692
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000641 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000641 /нула, нула, нула, 
шест, четири, едно/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
15,924дка /петнадесет дка 
деветстотин двадесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Кавак дере".

384,60лева /триста осемдесет и 
четири лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 783  2693/05-09-2013  2693

обл.Бургас, общ.Средец, с.Светлина, 
ЕКАТТЕ 65560, УПИ ІІ-367 квартал 37 
по ПУП на с.Светлина, одобрен със 
заповед № 343 от 06.04.2001г.

65/2480кв.м. /шестдесет и пет върху 
две хиляди четиристотин и осемдесет 
квадратни метра/ идеални части от 
УПИ ІІ- 367 /две римско - триста 
шестдесет и седем/ в квартал 
37 /тридесет и седем/ по ПУП на 
с.Светлина, целият с площ от 2480кв. 
м. /две хиляди четиристотин и 
осемдесет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

148,20лева /сто четиридесет и 
осем лева и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1193/2013-12-06

 784  2694/09-09-2013  2694
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000442 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000442 /нула, нула, нула, 
четири, четири, две/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 4,936дка /четири 
дка деветстотин тридесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета /4,793/ и трета /0,143/, 
местност "Старите лозя", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

164,10лева /сто шестдесет и 
четири лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 785  2695/12-09-2013  2695
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
029019 по КВС на с.Драчево.

Имот № 029019 /нула, две, девет, 
нула, едно, девет/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,315дка /един 
дка триста и петнадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
трайни насаждения - лозе, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

53,80лева /петдесет и три лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 786  2696/12-09-2013  2696
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000128 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000128 /нула, нула, нула, 
едно, две, осем/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 10,337дка /десет дка триста 
тридесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия.

542,70лева /петстотин 
четиридесет и два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 787  2697/12-09-2013  2697
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000129 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000129 /нула, нула, нула, 
едно, две, девет/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 14,304дка /четиринадесет 
дка триста и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия.

926,50лева /деветстотин 
двадесет и шест лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 788  2698/12-09-2013  2698
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000203 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000203 /нула, нула, нула, 
две, нула, три/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 13,311дка /тринадесет дка 
триста и единадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия.

306,20лева /триста и шест лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 789  2699/12-09-2013  2699
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000204 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000204 /нула, нула, нула, 
две, нула, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 8,610дка /осем 
дка шестстотин и десет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия.

627,70лева /шестстотин двадесет 
и седем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 790  2700/12-09-2013  2700
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №

Имот № 000206 /нула, нула, нула, 
две, нула, шест/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 85,799дка /осемдесет и пет 
дка седемстотин деветдесет и девет 6254,70лева /шест хиляди двеста 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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000206 по КВС на с.Драчево. квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия.

петдесет и четири лева и 70ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 791  2701/12-09-2013  2701
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000212 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000212 /нула, нула, нула, 
две, едно, две/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 21,257дка /двадесет и един 
дка двеста петдесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия.

956,60лева /деветстотин 
петдесет и шест лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 792  2702/12-09-2013  2702
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000213 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000213 /нула, нула, нула, 
две, едно, три/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 54,585дка /петдесет и четири 
дка петстотин осемдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия.

3979,20лева /три хиляди 
деветстотин седемдесет и девет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 793  2703/12-09-2013  2703
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
027001 по КВС на гр.Средец.

Имот № 027001 /нула, две, седем, 
нула, нула, едно/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 
12,154дка /дванадесет дка сто 
петдесет и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма /4,141/ и трета /8,013/, 
местност "Долапски баир", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1523,50лева /хиляда петстотин 
двадесет и три лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 794  2704/12-09-2013  2704
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
030011 по КВС на гр.Средец.

Имот № 030011 /нула, три, нула, 
нула, едно, едно/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 7,890дка /седем 
дка осемстотин и деветдесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "Долапски баир", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1275,80лева /хиляда двеста 
седемдесет и пет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 795  2705/16-09-2013  2705
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000224 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000224 /нула, нула, нула, 
две, две, четири/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 4,130дка / четири дка сто и 
тридесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга 
селскостопанска територия.

637,50лева /шестстотин тридесет 
и седем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 796  2706/16-09-2013  2706
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000230 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000230 /нула, нула, нула, 
две, три, нула/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 5,740дка /пет дка 
седемстотин и четиридесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия.

675,00лева /шестстотин 
седемдесет и пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 797  2707/16-09-2013  2707
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000266 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000266 /нула, нула, нула, 
две, шест, шест/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 14,396дка /четиринадесет 
дка триста деветдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия.

1224,40лева /хиляда двеста 
двадесет и четири лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 798  2708/16-09-2013  2708
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000364 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000364 /нула, нула, нула, 
три, шест, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 5,043дка /пет дка 
четиридесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия.

104,40лева /сто и четири лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 799  2709/16-09-2013  2709
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000386 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000386/нула, нула, нула, 
три,осем, шест/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 5,362дка /пет дка триста 
шестдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 

98,70лева /деветдесет и осем 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 

Page 105 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



селскостопанска територия. от ЗОС.

 800  2710/16-09-2013  2710
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000555 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000555 /нула, нула, нула, 
пет, пет, пет/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 12,919дка /дванадесет дка 
деветстотин и деветнадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия.

941,80лева /деветстотин 
четиридесет и един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 801  2711/17-09-2013  2711
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
001055 по КВС на с.Драчево.

Имот № 001055 /нула, нула, едно, 
нула, пет, пет/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 1,658дка /един дка 
шестстотин петдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "Аврамов мост".

243,70лева /двеста четиридесет 
и три лева и 70 ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 802  2712/17-09-2013  2712
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
008086 по КВС на с.Драчево.

Имот № 008086 /нула, нула, осем, 
нула, осем, шест/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,803дка /два дка 
осемстотин и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Парцелите".

329,60лева /триста двадесет и 
девет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 803  2713/17-09-2013  2713
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
012060 по КВС на с.Драчево.

Имот № 012060 /нула, едно, две, 
нула, шест, нула/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,501дка /един 
дка петстотин и един квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "Каракетучка река".

231,70лева /двеста тридесет и 
един лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 804  2714/17-09-2013  2714
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
014013 по КВС на с.Драчево.

Имот № 014013 /нула, едно, четири, 
нула, едно, три/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 2,612дка /два дка 
шестстотин и дванадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Арпалъка".

69,10лева /шестдесет и девет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 805  2715/17-09-2013  2715
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
014017 по КВС на с.Драчево.

Имот № 014017 /нула, едно, четири, 
нула, едно, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
18,002дка /осемнадесет дка и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Арпалъка".

434,70лева /четиристотин 
тридесет и четири лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 806  2716/17-09-2013  2716
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
015025 по КВС на с.Драчево.

Имот № 015025 /нула, едно, пет, 
нула, две, пет/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 3,096дка /три дка деветдесет 
и шест квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Ходжева 
чешма". Имотът е образуван от имот 
№ 015023.

 477,90лева /четиристотин 
седемдесет и седем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 807  2717/18-09-2013  2717
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
017013 по КВС на с.Драчево.

Имот № 017013 /нула, едно, седем, 
нула, едно, три/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 12,816дка /дванадесет дка 
осемстотин и шестнадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Черния кютук".

294,80лева /двеста деветдесет и 
четири лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 018064 /нула, едно, осем, 
нула, шест, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,378дка /два дка 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 808  2718/19-09-2013  2718
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
018064 по КВС на с.Драчево.

триста седемдесет и осем квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "Косова трънка".

279,70лева /двеста седемдесет и 
девет лева и 70ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 809  2719/19-09-2013  2719
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
018184 по КВС на с.Драчево.

Имот № 018184 /нула, едно, осем, 
едно, осем, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 3,780дка /три дка 
седемстотин и осемдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "Косова трънка".

389,00лева /триста осемдесет и 
девет лева /.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 810  2720/19-09-2013  2720
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
018186 по КВС на с.Драчево.

Имот № 018186 /нула, едно, осем, 
едно, осем, шест/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,532дка /един 
дка петстотин тридесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "Косова трънка".

202,70лева /двеста и два лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 811  2721/19-09-2013  2721
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
018188 по КВС на с.Драчево.

Имот № 018188 /нула, едно, осем, 
едно, осем, осем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,582дка /един 
дка петстотин осемдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "Косова трънка".

209,30лева /двеста и девет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 812  2722/19-09-2013  2722
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
021059 по КВС на с.Драчево.

Имот № 021059 /нула, две, едно, 
нула, пет, девет/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 1,351дка /един дка триста 
петдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: шеста, местност 
"Сап дере".

98,50лева /деветдесет и осем 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 813  2723/19-09-2013  2723
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000229 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000229 /нула, нула, нула, 
две, две, девет/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 17,489дка /седемнадесет 
дка четиристотин осемдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Големия кладенец".

362,00лева /триста шестдесет и 
два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 814  2724/19-09-2013  2724
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000232 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000232 /нула, нула, нула, 
две, три, две/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 2,395дка /два дка триста 
деветдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Капаклията".

316,90лева /триста и 
шестнадесет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 815  2725/24-09-2013  2725
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
026251 по КВС на гр.Средец.

Имот № 026251 /нула, две, шест, две, 
пет, едно/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 13,840дка /тринадесет дка 
осемстотин и четиридесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: 
девета /12,592/ и трета /1,248/, 
местност "Малката река", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

591,30лева /петстотин 
деветдесет и един лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
458/2014-06-09

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 019114 /нула,едно, девет, 
едно, едно, четири/ по КВС на 
с.Кирово с площ от 5,395дка /пет дка 
триста деветдесет и пет квадратни 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 816  2726/24-09-2013  2726

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
019114 по КВС на с.Кирово.

метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"В село", начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

188,80лева /сто осемдесет и осем 
лева и 80ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 817  2727/24-09-2013  2727
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
019021 по КВС на с.Кирово.

Имот № 019021 /нула,едно, девет, 
нула, две, едно/ по КВС на с.Кирово с 
площ от 1,998дка /един дка 
деветстотин деветдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "В село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

70,00лева /седемдесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 818  2728/24-09-2013  2728
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
019100 по КВС на с.Кирово.

Имот № 019100 /нула,едно, девет, 
едно, нула, нула/ по КВС на с.Кирово 
с площ от 1,912дка /един дка 
деветстотин и дванадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"В село", начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

66,90лева /шестдесет и шест 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 819  2729/24-09-2013  2729
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
019037 по КВС на с.Кирово.

Имот № 019037 /нула,едно, девет, 
нула, три, седем/ по КВС на с.Кирово 
с площ от 2,004дка /два дка и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "В село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

70,10лева /седемдесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 820  2730/24-09-2013  2730
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
019038 по КВС на с.Кирово.

Имот № 019038 /нула,едно, девет, 
нула, три, осем/ по КВС на с.Кирово с 
площ от 2,004дка /два дка и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "В село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

70,10лева /седемдесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 821  2731/24-09-2013  2731
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
019043 по КВС на с.Кирово.

Имот № 019043 /нула,едно, девет, 
нула, четири, три/ по КВС на 
с.Кирово с площ от 3,612дка /три дка 
шестстотин и дванадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"В село", начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

126,40лева /сто двадесет и шест 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 822  2732/24-09-2013  2732
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
019017 по КВС на с.Кирово.

Имот № 019017 /нула,едно, девет, 
нула, едно, седем/ по КВС на 
с.Кирово с площ от 1,825дка /един 
дка осемстотин двадесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "В село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

63,90лева /шестдесет и три лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 823  2733/24-09-2013  2733
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
019029 по КВС на с.Кирово.

Имот № 019029 /нула,едно, девет, 
нула, две, девет/ по КВС на с.Кирово 
с площ от 1,396дка /един дка триста 
деветдесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "В село", 

48,90лева /четиридесет и осем 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 

Заповед за отписване:
551/2014-07-15
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начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

от ЗОС.

 824  2734/24-09-2013  2734
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
019031 по КВС на с.Кирово.

Имот № 019031 /нула,едно, девет, 
нула, три, едно/ по КВС на с.Кирово с 
площ от 1,566дка /един дка петстотин 
шестдесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "В село", 
начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

54,80лева /петдесет и четири 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 825  2735/24-09-2013  2735
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
019020 по КВС на с.Кирово.

Имот № 019020 /нула,едно, девет, 
нула, две, нула/ по КВС на с.Кирово с 
площ от 1,727дка /един дка 
седемстотин двадесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "В село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

60,40лева /шестдесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 826  2736/25-09-2013  2736
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000249 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000249 /нула, нула, нула, 
две, четири, девет/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 3,307дка /три дка 
триста и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Кавак дере".

60,80лева /шестдесет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 827  2737/25-09-2013  2737
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000318 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000318 /нула, нула, нула, 
три, едно, осем/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 62,418дка /шестдесет и два 
дка четиристотин и осемнадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Кавак дере".

1507,40лева /хиляда петстотин и 
седем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 828  2738/25-09-2013  2738
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000339 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000339 /нула, нула, нула, 
три, три, девет/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 1,364дка /един дка триста 
шестдесет и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Дългата поляна".

210,50лева /двеста и десет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 829  2739/25-09-2013  2739
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000465 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000465 /нула, нула, нула, 
четири, шест, пет/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 4,249дка /четири 
дка двеста четиридесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Капаклията".

102,60лева /сто и два лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 830  2740/25-09-2013  2740
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000509 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000509 /нула, нула, нула, 
пет, нула, девет/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 1,181дка /един дка сто 
осемдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура , категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Дългата поляна".

182,30лева /сто осемдесет и два 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 831  2741/25-09-2013  2741
обл.Бургас, общ.Средец, с.Граничар, 

ЕКАТТЕ 17779, УПИ VІ-112 квартал 8 
по ПУП на с.Граничар, одобрен със 

280/980кв.м. /двеста и осемдесет 
върху деветстотин и осемдесет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица / между осови 
точки №: 35 и 76/ от УПИ VІ-
112 /шест римско - сто и дванадесет/ 
в квартал 8 /осми/ по ПУП на 

638,40лева /шестстотин тридесет 
и осем лева и 40ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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заповед № 71 от 22.08.1994г. с.Граничар, целият с площ от 980 кв. 
м. /деветстотин и осемдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 832  2742/26-09-2013  2742
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000512 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000512 /нула, нула, нула, 
пет, едно, две/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 1,031дка /един дка тридесет 
и един квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Дългата 
поляна".

159,10лева /сто петдесет и девет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 833  2743/26-09-2013  2743
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000514 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000514 /нула, нула, нула, 
пет, едно, четири/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 1,093дка /един 
дка деветдесет и три квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "Дългата поляна".

168,70лева /сто шестдесет и 
осем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 08.06.2020г. 
т.3 № 60 дв.вх.рег. 612 
имота се продава на Иван 
Иванов Чанталски.

Заповед за отписване:
1134/2020-11-06

 834  2744/26-09-2013  2744
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000515 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000515 /нула, нула, нула, 
пет, едно, пет/ по КВС на с.Драчево с 
площ от 0,709дка /седемстотин и 
девет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Дългата 
поляна".

109,40лева /сто и девет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 14.05.2020г. 
т.2 № 199 дв.вх.рег.528 
имота е продаден на Весела 
Станкова Вълкова.

Заповед за отписване:
322/2020-06-08

 835  2745/26-09-2013  2745
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000516 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000516 /нула, нула, нула, 
пет, едно, шест/ по КВС на с.Драчево 
с площ от 4,365дка /четири дка триста 
шестдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Дългата поляна".

673,70лева /шестстотин 
седемдесет и три лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
725/2015-07-01

 836  2746/26-09-2013  2746
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000517 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000517 /нула, нула, нула, 
пет, едно, седем/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 2,748дка /два дка 
седемстотин четиридесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "Дългата поляна".

424,20лева /четиристотин 
двадесет и четири лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 837  2747/03-10-2013  2747

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ V-394 квартал 19 
по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18от 23.02.1988г.

22/1435кв.м. /двадесет и два върху 
хиляда четиристотин тридесет и пет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица в УПИ V-
394 /пет римско - триста деветдесет и 
четири/ квартал 19 /деветнадесет/ по 
ПУП на с.Дюлево, целият с площ от 
1435кв.м./хиляда четиристотин 
тридесет и пет квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

50,20лева /петдесет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 838  2748/03-10-2013  2748

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ VІ-394 квартал 19 
по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г.

25/1520кв.м. /двадесет и пет върху 
хиляда петстотин и двадесет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица в УПИ VІ-
394 /шест римско - триста деветдесет 
и четири/ квартал 19 /деветнадесет/ 
по ПУП на с.Дюлево, целият с площ 
от 1520кв.м./хиляда петстотин и 
двадесет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

57,00лева /петдесет и седем 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 076005 /нула, седем, шест, 
нула, нула, пет/ по КВС на с.Зорница 
с площ от 6,507дка /шест дка Имотът се управлява 
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 839  2749/04-10-2013  2749
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
076005 по КВС на с.Зорница.

петстотин и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Зад хамбара", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

341,60лева /триста четиридесет 
и един лева и 60ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
432/2014-06-02

 840  2750/14-10-2013  2750

обл.Бургас, общ.Средец, с.Светлина, 
ЕКАТТЕ 65560, УПИ ХІІІ-259 квартал 33 
по ПУП на с.Светлина, одорен със 
заповед № 343 от 06.04.2001г., заповед №
54 от 25.09.2013г.

Урегулиран поземлен имот ХІІІ-
259 /тринадесет римско - двеста 
петдесет и девет/ в квартал 
33 /тридесет и три/ по ПУП на 
с.Светлина, целият с площ от 
1348кв.м. /хиляда триста четиридесет 
и осем квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

2814,60лева /две хиляди 
осемстотин и четиринадесет лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
229/2014-03-31

 841  2751/16-10-2013  2751

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ VІ-175 квартал 37 
по ПУП на с.Драчево, одобрен със 
заповед № 75 от 23.09.1992г.

30/1571кв.м. /тридесет върху хиляда 
петстотин седемдесет и един 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица в УПИ VІ-
175 /шест римско - сто седемдесет и 
пет/ квартал 37 /тридесет и седми/ по 
ПУП на с.Драчево, целият с площ от 
1571кв.м./хиляда петстотин 
седемдесет и един квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

68,40лева /шестдесет и осем 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
53/2014-01-30

 842  2752/16-10-2013  2752

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ VІІ-120 квартал 18 
по ПУП на с.Зорница, одобрен със 
заповед № 76 от 19.04.1983г. и заповед 
№ 53 от 25.09.2013г. на Кмета на община 
Средец за промяна на ПУП - ПР.

Урегулиран поземлен имот 
VІІ /седми римско/, имот 120 /сто и 
двадесет/ в квартал 18 /осемнадесети/ 
по ПУП на с.Зорница, целият с площ 
от 1412кв.м. /хиляда четиристотин и 
дванадесет квадратни метра/ ведно с 
едноетажна масивна сграда с 
предназначение: за баня със 
застроена площ от 145кв.м. /сто 
четиридесет и пет квадратни метра/, 
изградена през 1970година.

6822,90лева /шест хиляди 
осемстотин двадесет и два лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание член 12, 
ал.5 от ЗОС.

 843  2753/17-10-2013  2753

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ ІІ-262 квартал 33 
по ПУП на с.Драчево, одобрен със 
заповед № 75 от 23.09.1992г.

35/1840кв.м. /тридесет и пет върху 
хиляда осемстотин и четиридесет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица в УПИ ІІ-
262 /две римско - двеста шестдесет и 
два/ квартал 33 /тридесет и три/ по 
ПУП на с.Драчево, целият с площ от 
1840кв.м./хиляда осемстотин и 
четиридесет квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

79,80лева /седемдесет и девет 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 844  2754/17-10-2013  2754

обл.Бургас, общ.Средец, с.Долно 
Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, УПИ І-70 
квартал 33 по ПУП на с.Долно Ябълково, 
одобрен със заповед № 5 от 17.08.1935г. 
и заповед № 6 от 19.08.1935г.

45/1055кв.м. /четиридесет и пет 
върху хиляда петдесет и пет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица в УПИ І -
70 /първи римско - седемдесет/ 
квартал 27 /двадесет и седем/ по ПУП 
на с.Долно Ябълково, целият с площ 
от 1055кв.м. /хиляда петдесет и пет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

102,60лева /сто и два лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
54/2014-01-30

 845  2755/24-10-2013  2755

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ ІV-347 квартал 61 
по ПУП на с.Момина Църква, одобрен 
със заповед № 75 от 23.09.1992г.

45/525кв.м. /четиридесет и пет върху 
петстотин двадесет и пет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица в УПИ ІV- 347 /четвърти 
римско - триста четиридесет и седем/ 
квартал 61 /шестдесет и първи/ по 
ПУП на с.Момина Църква, целият с 
площ от 525кв.м./петстотин двадесет 
и пет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

102,60лева /сто и два лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
99/2014-02-17
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 846  2756/30-10-2013  2756

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, ЕКАТТЕ 29221, УПИ VІІ-общ. 
квартал 22 по ПУП на с.Момина Църква, 
одобрен със заповед № 187 от 
20.10.1969г.

Общински имот с площ от 
1375кв.м. /хиляда триста седемдесет 
и пет квадратни метра/, находящ се в 
квартал 22 /двадесет и две/ по ПУП 
на с.Момина Църква, от който 
300кв.м. /триста квадратни метра/ се 
предават по регулация към УПИ VІІІ-
576 /осми римско- петстотин 
седемдесет и шест/. За общинския 
имот е отреден УПИ VІІ-общ. /седми 
римско/ в квартал 22 /двадесет и две/ 
с обща площ от 1260кв.м./хиляда 
двеста и шестдесет/, с предаваемо 
място от имот пл. № 577 /петстотин 
седемдесет и седем/ с площ от 185 
кв.м. /сто осемдесет и пет квадратни 
метра/. Собственото общинско място 
в УПИ VІІ-общ. квартал 22 е 
1075кв.м. /хиляда седемдесет и пет 
квадратни метра/. Имота е отреден за 
жилищно строителство.

2607,00лева /две хиляди 
шестстотин и седем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12 ал.5 от 
ЗОС.

Заповед за отписване:
52/2014-01-30

 847  2757/30-10-2013  2757

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, ЕКАТТЕ 29221, УПИ VІ-общ. 
квартал 22 по ПУП на с.Момина Църква, 
одобрен със заповед № 187 от 
20.10.1969г.

Общински имот с площ от 
1480кв.м. /хиляда четиристотин и 
осемдесет квадратни метра/, находящ 
се в квартал 22 /двадесет и две/ по 
ПУП на с.Момина Църква, от който 
270кв.м. /двеста и седемдесет 
квадратни метра/ се предават по 
регулация към УПИ V-560 /пети 
римско- петстотин и шестдесет/ в 
квартал 22 /двадесет и две/. За 
общинския имот е отреден УПИ VІ-
общ. /шести римско/ в квартал 
22 /двадесет и две/ с обща площ от 
1210кв.м./хиляда двеста и десет 
квадратни метра/. Имота е отреден за 
жилищно строителство.

2806,10лева /две хиляди 
осемстотин и шест лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12 ал.5 от 
ЗОС.

 848  2758/11-11-2013  2758

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІ-907 квартал 72 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД 09-164 от 24.09.1986 г.

Урегулиран поземлен имот ІІ -
907 /втори римско - имот деветстотин 
и седем/ в квартал 72 /седемдесет и 
две/ по ПУП на гр.Средец с площ от 
507 кв.м. /петстотин и седем 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство и върху 
него е отстъпено право на строеж, 
което право е реализирано.

4 360,20 лева /четири хиляди 
триста и шестдесет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 849  2759/11-11-2013  2759

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІІ-906 квартал 72 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД 09-164 от 24.09.1986 г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ -
906 /трети римско - имот деветстотин 
и шест/ в квартал 72 /седемдесет и 
две/ по ПУП на гр.Средец с площ от 
649 кв.м. /шестстотин четиридесет и 
девет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство и 
върху него е отстъпено право на 
строеж, което право е реализирано.

5581,40 лева /пет хиляди 
петстотин осемдесет и един лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 850  2760/15-11-2013  2760

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ХVІІІ-284 квартал 
37 по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г.

Урегулиран поземлен имот ХVІІІ -
284 /осемнадесети римско - имот 
двеста осемдесет и четири/ в квартал 
37 /тридесет и седми/ по ПУП на 
с.Дюлево с площ от 600 
кв.м. /шестстотин квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство и върху него е 
отстъпено право на строеж, което 
право е реализирано.

1368,00лева /хиляда триста 
шестдесет и осем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
788/2016-06-21

Урегулиран поземлен имот ХІІІ -
529 /тринадесети римско - имот 
петстотин двадесет и девет/ в квартал Имотът се управлява 
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 851  2761/15-11-2013  2761

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ХІІІ-529 квартал 45 
по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г.

45 /четиридесет и пет/ по ПУП на 
с.Дюлево с площ от 640 
кв.м. /шестстотин и четиридесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство и върху 
него е отстъпено право на строеж, 
което право е реализирано.

1459,20лева /хиляда 
четиристотин петдесет и девет 
лева и 20ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 852  2762/19-11-2013  2762

обл.Бургас, общ.Средец, с.Светлина, 
ЕКАТТЕ 65560, УПИ ХІV квартал 33 по 
ПУП на с.Светлина, одорен със заповед 
№ 343 от 06.04.2001г., заповед № 54 от 
25.09.2013г. на Кмета на общината за 
промяна на ПУП-ПР.

Урегулиран поземлен имот 
ХІV /четиринадесет римско / в 
квартал 33 /тридесет и три/ по ПУП 
на с.Светлина, целият с площ от 
132кв.м. /сто тридесет и два 
квадратни метра/, отреден за 
трафопост.

285,10лева /двеста осемдесет и 
пет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 853  2763/19-11-2013  2763

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ ХVІ квартал 18 по 
ПУП на с.Зорница, одобрен със заповед 
№ 76 от 19.04.1983г. и заповед № 53 от 
25.09.2013г. на Кмета на община Средец 
за промяна на ПУП - ПР.

Урегулиран поземлен имот 
ХVІ /шестнадесет римско/ в квартал 
18 /осемнадесети/ по ПУП на 
с.Зорница, целият с площ от 124 
кв.м. /сто двадесет и четири 
квадратни метра/ , отреден за 
трафопост.

267,80лева /двеста шестдесет и 
седем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание член 12, 
ал.5 от ЗОС.

 854  2764/21-11-2013  2764

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ХІV-530 квартал 
45 по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г.

Урегулиран поземлен имот ХІV -
530 /четиринадесет римско - имот 
петстотин и тридесет/ в квартал 
45 /четиридесет и пет/ по ПУП на 
с.Дюлево с площ от 745 
кв.м. /седемстотин четиридесет и пет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

1698,60лева /хиляда шестстотин 
деветдесет и осем лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 855  2765/26-11-2013  2765

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ І квартал 46 по 
ПУП на гр.Средец, одобрен със заповед 
№ РД 09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/ в квартал 146 /сто 
четиридесет и шест/ по ПУП на 
гр.Средец с площ от 4,858дка /четири 
дка осемстотин петдесет и осем 
квадратни метра/, отреден за 
комплексно застрояване.

28103,50лева /двадесет и осем 
хиляди сто и три лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 856  2766/26-11-2013  2766
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
000021 по КВС на с.Малина.

Имот № 000021 /нула, нула, нула, 
нула, две, едно/ по КВС на с.Малина 
с площ от 1,664дка /един дка 
шестстотин шестдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Корията".

350,40лева /триста и петдесет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 857  2767/26-11-2013  2767
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
000026 по КВС на с.Малина.

Имот № 000026 /нула, нула, нула, 
нула, две, шест/ по КВС на с.Малина 
с площ от 2,139дка /два дка сто 
тридесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Орхановски път".

404,10лева /четиристотин и 
четири лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 858  2768/27-11-2013  2768
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
000040 по КВС на с.Малина.

Имот № 000040 /нула, нула, нула, 
нула, четири, нула/ по КВС на 
с.Малина с площ от 1,724дка /един 
дка седемстотин двадесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Кайл дере".

372,40лева /триста седемдесет и 
два лева и 40 ст./.

 859  2769/27-11-2013  2769
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
000040 по КВС на с.Малина.

Имот № 000048 /нула, нула, нула, 
нула, четири, осем/ по КВС на 
с.Малина с площ от 5,393дка /пет дка 
триста деветдесет и три квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 

509,60лева /петстотин и девет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Кайл 
дере".

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 860  2770/27-11-2013  2770
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
000050 по КВС на с.Малина.

Имот № 000050 /нула, нула, нула, 
нула, пет, нула/ по КВС на с.Малина 
с площ от 9,878дка /девет дка 
осемстотин седемдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Кайл дере".

933,50лева /деветстотин 
тридесет и три лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 861  2771/27-11-2013  2771
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
0000145 по КВС на с.Малина.

Имот № 000145 /нула, нула, нула, 
едно, четири, пет/ по КВС на 
с.Малина с площ от 
35,621дка /тридесет и пет дка 
шестстотин двадесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Каба зорна".

7501,80лева /седем хиляди 
петстотин и един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 862  2772/27-11-2013  2772
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
007035 по КВС на с.Малина.

Имот № 007035 /нула, нула, седем, 
нула, три, пет/ по КВС на с.Малина с 
площ от 0,997дка /деветстотин 
деветдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма, местност "Нови лозя".

94,20лева /деветдесет и четири 
лева и двадесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 863  2773/27-11-2013  2773
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
007041 по КВС на с.Малина.

Имот № 007041 /нула, нула, седем, 
нула, четири, едно/ по КВС на 
с.Малина с площ от 
0,659дка /шестстотин петдесет и 
девет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: трайни насаждения 
- лозе, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Нови лозя".

62,30лева /шестдесет и два лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 864  2774/07-01-2014  2774
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
000011 по КВС на с.Малина.

Имот № 000011 /нула, нула, нула, 
нула, едно, едно/ по КВС на с.Малина 
с площ от 38,516дка /тридесет и осем 
дка петстотин и шестнадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Кара баир". Имота попада в отдел/ 
подотдел: 2/а - 7,832дка /седем дка 
осемстотин тридесет и два квадратни 
метра/, широколистна гора.

10399,30лева /десет хиляди 
триста деветдесет и девет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 865  2775/08-01-2014  2775
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
000013 по КВС на с.Малина.

Имот № 000013 /нула, нула, нула, 
нула, едно, три/ по КВС на с.Малина 
с площ от 33,751дка /тридесет и три 
дка седемстотин петдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Гьола". Имота попада в отдел/ 
подотдел: 2/а - 10,334дка /десет дка 
триста тридесет и четири квадратни 
метра/, широколистна гора.

9112,80лева /девет хиляди сто и 
дванадесет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 000025 /нула, нула, нула, 
нула, две, пет/ по КВС на с.Малина с 
площ от 14,937дка /четиринадесет дка 
деветстотин тридесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 3711,60лева /три хиляди 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 866  2776/08-01-2014  2776

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
000025 по КВС на с.Малина.

ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: пета /5,535/ и 
трета /9,402/, местност "Орхановски 
път".

седемстотин и единадесет лева и 
60ст./.

000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 867  2777/14-01-2014  2777
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Радойново, ЕКАТТЕ 61563, имот №
032001 по КВС на с.Радойново.

Имот № 032001 / нула, три, две, 
нула, нула, едно/ по КВС на 
с.Радойново с площ от 3,061дка /три 
дка шестдесет и един квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
посевна площ, категория на земята 
при неполивни условия: седма /2,566/ 
и трета /0,495/, местност "Селска 
река", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

160,70лева /сто и шестдесет лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
454/2014-06-09

 868  2778/14-01-2014  2778
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Росеново, ЕКАТТЕ 63055, имот №
030017 по КВС на с.Росеново.

Имот № 030017 / нула, три, нула, 
нула, едно, седем/ по КВС на 
с.Росеново с площ от 
12,455дка /дванадесет дка 
четиристотин петдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Говедарника", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

257,80лева /двеста петдесет и 
седем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
153/2015-02-27

 869  2779/14-01-2014  2779
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
026254 по КВС на гр.Средец.

Имот № 026254 / нула, две, шест, 
две, пет, четири/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 2,606дка /два дка 
шестстотин и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Малката река", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

80,90лева /осемдесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
455/2014-06-09

 870  2780/15-01-2014  2780
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
028095 по КВС на гр.Средец.

Имот № 028095 / нула, две, осем, 
нула, девет, пет/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 19,505дка /деветнадесет 
дка петстотин и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Старите лозя", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

560,80лева /петстотин и 
шестдесет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
451/2014-06-09

 871  2781/15-01-2014  2781
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
035059 по КВС на гр.Средец.

Имот № 035059 / нула, три, пет, нула, 
пет, девет/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 2,620дка /два дка шестстотин 
и двадесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета /0,338/ и трета /2,282/, 
местност "Новата воденица", начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне.

463,40лева /четиристотин 
шестдесет и три лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 872  2782/17-01-2014  2782
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Вълчаново, ЕКАТТЕ 72059, имот №
011325 по КВС на с.Вълчаново.

Имот № 011325 / нула, едно, едно, 
три, две, пет/ по КВС на с.Вълчаново 
с площ от 0,948дка /деветстотин 
четиридесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета , местност "До село", 
начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

25,10лева /двадесет и пет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
452/2014-06-09

Имот № 226001 /две, две, шест, нула, 
нула, едно/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 3,599дка /три дка петстотин Имотът се управлява 
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 873  2783/21-01-2014  2783
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
226001 по КВС на гр.Средец.

деветдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, местност "Божура". 
Имотът попада в отдел/ подотдел: 
104/1 с площ от 0,900дка - поляна и 
104/а с площ от 2,699дка -
широколистна гора.

437,40лева /четиристотин 
тридесет и седем лева и 40ст./.

от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 874  2784/21-01-2014  2784
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
002009 по КВС на с.Малина.

Имот № 002009 /нула, нула, две, 
нула, нула, девет/ по КВС на 
с.Малина с площ от 
20,755дка /двадесет дка седемстотин 
петдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма /19,204/ и 
трета /1,551/, местност "Около село".

1366,40лева /хиляда триста 
шестдесет и шест лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 875  2785/22-01-2014  2785
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
002013 по КВС на с.Малина.

Имот № 002013 /нула, нула, две, 
нула, едно, три/ по КВС на с.Малина 
с площ от 2,629дка /два дка 
шестстотин двадесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма , 
местност "Около село".

138,00лева /сто тридесет и осем 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 876  2786/22-01-2014  2786
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
002014 по КВС на с.Малина.

Имот № 002014 /нула, нула, две, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Малина с площ от 
0,802дка /осемстотин и два квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селско стопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма , местност "Около 
село".

46,10лева /четиридесет и шест 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 877  2787/22-01-2014  2787
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
006085 по КВС на с.Малина.

Имот № 006085 /нула, нула, шест, 
нула, осем, пет/ по КВС на с.Малина 
с площ от 1,817дка /един дка 
осемстотин и седемнадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма , местност 
"Около село".

113,60лева /сто и тринадесет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 878  2788/23-01-2014  2788
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
006086 по КВС на с.Малина.

Имот № 006086 /нула, нула, шест, 
нула, осем, шест/ по КВС на 
с.Малина с площ от 
17,995дка /седемнадесет дка 
деветстотин деветдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма , 
местност "Витанова могила".

1034,70лева /хиляда тридесет и 
четири лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 879  2789/23-01-2014  2789
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
007018 по КВС на с.Малина.

Имот № 007018 /нула, нула, седем, 
нула, едно, осем/ по КВС на с.Малина 
с площ от 0,674дка /шестстотин 
седемдесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: трета , местност 
"Нови лозя".

104,00лева /сто и четири лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 880  2790/23-01-2014  2790
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
009019 по КВС на с.Малина.

Имот № 009019 /нула, нула, девет, 
нула, едно, девет/ по КВС на 
с.Малина с площ от 
11,529дка /единадесет дка петстотин 
двадесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета /9,258/ и 
трета /2,271/ , местност "Кайл дере".

574,10лева /петстотин 
седемдесет и четири лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор да продажба от 
14.08.2020г. т.4 № 110 
дв.вх.рег.1013 имота е 
продаден на "Тракийски 
земи" ЕООД.

Заповед за отписване:
1168/2020-12-03

Имот № 011015 /нула, едно, едно, 
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 881  2791/23-01-2014  2791
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
011015 по КВС на с.Малина.

нула, едно, пет/ по КВС на с.Малина 
с площ от 15,236дка /петнадесет дка 
двеста тридесет и шест квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Кайл дере".

280,40лева /двеста и осемдесет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 882  2792/28-01-2014  2792
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Драчево, ЕКАТТЕ 23604, имот №
000109 по КВС на с.Драчево.

Имот № 000109 /нула, нула, нула, 
едно, нула, девет/ по КВС на 
с.Драчево с площ от 
13,363дка /тринадесет дка триста 
шестдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност "Косова 
трънка".

1723,80лева /хиляда 
седемстотин двадесет и три лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
28/2015-01-13

 883  2793/03-02-2014  2793

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ ІХ-общ. кв.11 по 
плана на с.Дебелт, одобрен със заповед 
№ 2596 от 08.07.1965г.

Общински имот с площ от 
775кв.м. /седемстотин седемдесет и 
пет квадратни метра/, за който имот 
по влязъл в сила, но неприложен в 
срок дворищно- регулационен план е 
отреден УПИ ІХ-общ./ девети 
римско/ в квартал 11 /единадесет/ по 
плана на с.Дебелт, целият с площ от 
900кв.м. /деветстотин квадратни 
метра/, с неуредени регулационни 
сметки с имот пл.№ 123 /сто двадесет 
и три/ за 95кв.м./деветдесет и пет 
кв.м./, с имот пл.№ 124 /двадесет и 
четири/ за 15кв.м. /петнадесет кв.м./ и 
с имот № 122 /сто двадесет и две/ за 
15кв.м. /петнадесет кв.м./ и собствено 
общинско място от 775 
кв.м. /седемстотин седемдесет и пет 
кв.м./ Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

2899,30лева / две хиляди 
осемстотин деветдесет и девет 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 884  2794/03-02-2014  2794

обл.Бургас, общ.Средец, с.Проход, 
ЕКАТТЕ 58712, имот № 501.401 по 
кадастралния план на с.Проход, одобрен 
със заповед № РД-17-5 от 25.10.2007г. и 
решение № 355 от 27.01.2010г.

Имот № 501.401 /петстотин и едно. 
четиристотин и едно/ в квартал 
32 /тридесет и две/ по кадастралния 
план на с.Проход с обща площ от 
1797кв.м. /хиляда седемстотин 
деветдесет и седем квадратни метра/.

3407,10лева /три хиляди 
четиристотин и седем лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 885  2795/03-02-2014  2795

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белила, 
ЕКАТТЕ 03455, имот № 501.190 кв.7 по 
регулационния план на с.Белила, одобрен 
със заповед № РД-02-14-1475 от 
05.11.1997г. и решение № 15 от 
02.12.2003г.

Имот № 501.190 /петстотин и едно. 
сто и деветдесет/ в квартал 7 /седми/ 
по регулационния план на с.Белила с 
обща площ от 791кв.м. /седемстотин 
деветдесет и един квадратни метра/.

1499,70лева /хиляда 
четиристотин деветдесет и девет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 886  2796/10-02-2014  2796
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
002001 по КВС на с.Малина.

Имот № 002001 /нула, нула, две, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Малина 
с площ от 1,855дка /един дка 
осемстотин петдесет и пет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Около село".

106,70лева /сто и шест лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 887  2797/10-02-2014  2797
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
002004 по КВС на с.Малина.

Имот № 002004 /нула, нула, две, 
нула, нула, четири/ по КВС на 
с.Малина с площ от 5,256дка /пет дка 
двеста петдесет и шест квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Около село".

302,20лева /триста и два лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 002005 /нула, нула, две, 
нула, нула, пет/ по КВС на с.Малина 
с площ от 24,682дка /двадесет и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 888  2798/10-02-2014  2798
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
002005 по КВС на с.Малина.

четири дка шестстотин осемдесет и 
два квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма, местност "Около село".

1419,20лева /хиляда 
четиристотин и деветнадесет 
лева и 20ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 889  2799/10-02-2014  2799
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
013005 по КВС на с.Малина.

Имот № 013005 /нула, едно, три, 
нула, нула, пет/ по КВС на с.Малина 
с площ от 3,669дка /три дка 
шестстотин шестдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: 
девета /1,159/ и трета /2,510/, 
местност "Кайл дере".

415,40лева /четиристотин и 
петнадесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 890  2800/10-02-2014  2800
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
016030 по КВС на с.Малина.

Имот № 016030 /нула, едно, шест, 
нула, три, нула/ по КВС на с.Малина 
с площ от 2,188дка /два дка сто 
осемдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Драковски 
река".

289,50лева /двеста осемдесет и 
девет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 891  2801/18-02-2014  2801
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
001041 по КВС на с.Проход.

Имот № 001041 /нула, нула, едно, 
нула, четири, едно/ по КВС на 
с.Проход с площ от 3,042дка /три дка 
четиридесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Стари 
паища".

357,70лева /триста петдесет и 
седем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 892  2802/18-02-2014  2802
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
001059 по КВС на с.Проход.

Имот № 001059 /нула, нула, едно, 
нула, пет, девет/ по КВС на с.Проход 
с площ от 15,800дка /петнадесет дка и 
осемстотин квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "Стари паища".

1858,10лева /хиляда осемстотин 
петдесет и осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 893  2803/18-02-2014  2803
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
014024 по КВС на с.Проход.

Имот № 014024 /нула, едно, четири, 
нула, две, четири/ по КВС на 
с.Проход с площ от 
51,741дка /петдесет и един дка 
седемстотин четиридесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
четвърта, местност "Севри колиба".

6007,10лева /шест хиляди и 
седем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 894  2804/18-02-2014  2804
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
014027 по КВС на с.Проход.

Имот № 014027 /нула, едно, четири, 
нула, две, седем/ по КВС на с.Проход 
с площ от 9,031дка /девет дка 
тридесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Севри 
колиба".

451,60лева /четиристотин 
петдесет и един лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 895  2805/18-02-2014  2805
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
015043 по КВС на с.Проход.

Имот № 015043 /нула, едно, пет, 
нула, четири, три/ по КВС на 
с.Проход с площ от 
14,022дка /четиринадесет дка 
двадесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Севри колиба".

338,60лева /триста тридесет и 
осем лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 896  2806/19-02-2014  2806
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №

Имот № 017041 /нула, едно, седем, 
нула, четири, едно/ по КВС на 
с.Проход с площ от 3,266дка /три дка 
двеста шестдесет и шест квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 

551,90лева /петстотин петдесет 
и един лева и 90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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017041 по КВС на с.Проход. нива, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Долни лъки".

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 897  2807/19-02-2014  2807
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
017107 по КВС на с.Проход.

Имот № 017107 /нула, едно, седем, 
едно, нула, седем/ по КВС на 
с.Проход с площ от 2,000дка /два 
дка /, начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Долни 
лъки".

264,60лева /двеста шестдесет и 
четири лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 898  2808/19-02-2014  2808
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
020004 по КВС на с.Проход.

Имот № 020004 /нула, две, нула, 
нула, нула, четири/ по КВС на 
с.Проход с площ от 1,805дка /един 
дка осемстотин и пет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "Кереча".

94,80лева /деветдесет и четири 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 899  2809/19-02-2014  2809
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
020163 по КВС на с.Проход.

Имот № 020163 /нула, две, нула, 
едно, шест, три/ по КВС на с.Проход 
с площ от 10,019дка /десет дка и 
деветнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Кереча".

450,90лева /четиристотин и 
петдесет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 900  2810/20-02-2014  2810
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
026243 по КВС на гр.Средец.

Имот № 026243 /нула, две, шест, две, 
четири, три/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 1,455дка /един дка 
четиристотин петдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Малката река", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

41,80лева /четиридесет и един 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
523/2014-07-04

 901  2811/20-02-2014  2811
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот №
082001 по КВС на с.Загорци.

Имот № 082001 /нула, осем, две, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Загорци 
с площ от 8,213дка /осем дка двеста и 
тринадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "До село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

1388,20лева /хиляда триста 
осемдесет и осем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С решение на Средецки 
районен съд от 03.04.2020г. 
вписан на 09.06.2020г под №
34 т.1 дв.вх. рег. 621 
собственици на ид.част от 
1970кв./8213кв.м. са 
Калинка Маркова 
Радославова и Мария 
Маркова Дойкова.

Заповед за отписване:
358/2020-06-22

 902  2812/20-02-2014  2812
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот №
082010 по КВС на с.Загорци.

Имот № 082010 /нула, осем, две, 
нула, едно, нула/ по КВС на с.Загорци 
с площ от 4,632дка /четири дка 
шестстотин тридесет и два квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"До село", начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

266,30лева /двеста шестдесет и 
шест лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 903  2813/20-02-2014  2813
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 011036 
по КВС на с.Белила.

1,160/1,660дка /един дка сто и 
шестдесет кв.м. върху един дка 
шестстотин и шестдесет кв.м./ 
идеални части от имот №
011036 /нула, едно, едно, нула, три, 
шест/ по КВС на с.Белила, целият с 
площ от 1,660дка /един дка 
шестстотин и шестдесет кв.м./, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Край село"

40,10лева /четиридесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
522/2014-07-04

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

Имот № 000437 /нула, нула, нула, 
четири, три, седем/ по КВС на 
с.Момина Църква с площ от 
46,855дка /четирисет и шест дка 

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
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 904  2814/25-02-2014  2814

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000437 по КВС на с.Момина Църква.

осемстотин петдесет и пет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Манков кладенец".

1311,90лева /хиляда триста и 
единадесет лева и 90ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 905  2815/06-03-2014  2815

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ VІ-80 квартал 15 
по ПУП на с.Факия, одобрен със заповед 
№ 5 от 12,01,1990г.

20/1090кв.м. /двадесет върху хиляда 
и деветдесет квадратни метра/ 
идеални части, придаваеми от улица 
към УПИ VІ-80 /шести римско, имот 
осемдесет в квартал 15 /петнадесет/ 
по ПУП на с.Факия, целият с площ от 
1090кв.м. /хиляда и деветдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

45,60лева /четиридесет и пет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
465/2014-06-09

 906  2816/24-03-2014  2816

обл.Бургас, общ.Средец, с.Долно 
Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, УПИ ІІ- общ. 
квартал 7 по ПУП на с.Долно Ябълково, 
одобрен със заповед № 5 от 17.08.1935г. 
и № 6 от 19.08.1935г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/, общински в квартал 
7 /седми/ по ПУП на с.Долно 
Ябълково с площ от 
1340кв.м. /хиляда триста и 
четиридесет квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
застрояване.

2797,90лева /две хиляди 
седемстотин деветдесет и седем 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 907  2817/24-03-2014  2817

обл.Бургас, общ.Средец, с.Росеново, 
ЕКАТТЕ 63055, УПИ ІІ- 116 квартал 4 по 
кадастралния план на с.Росонево, 
одобрен със заповед № РД-02-14-1475 от 
05.11.1997г. и регулационен план, 
одобрен с решение № 15 от 02.12.2003г.

Урегулиран поземлен имот ІІ-
116 /втори римско - сто и 
шестнадесет/, квартал 4 /четири/ по 
кадастралния и регулационен план на 
с.Росеново с площ от 
701кв.м. /седемстотин и един 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за обществено застрояване.

1463,70лева /хиляда 
четиристотин шестдесет и три 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 908  2818/27-03-2014  2818

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІ квартал 114 по 
ПУП на гр.Средец, одобрен със заповед 
№ РД 09-166 от 24.09.1986г.

13 219/15 768 кв.м. /тринадесет 
хиляди двеста и деветнадесет върху 
петнадесет хиляди седемстотин 
шестдесет и осем квадратни метра / 
идеални части от УПИ ІІ /втори 
римско/ в квартал 114 /сто и 
четиринадесет/ по ПУП на гр.Средец, 
целият с площ от 15 
768кв.м. /петнадесет хиляди 
седемстотин шестдесет и осем 
квадратни метра/, отреден за 
комплексно застрояване.

76471,90лева /седемдесет и шест 
хиляди четиристотин седемдесет 
и един лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12 ал.5 от 
ЗОС.

 909  2819/27-03-2014  2819

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ VІІ-259 квартал 34 
по ПУП на с.Факия, одобрен със заповед 
№ 5 от 12.01.1990г.

Урегулиран поземлен имот VІІ-
259 /седми римско- двеста петдесет и 
девет/ в квартал 34 /тридесет и 
четири/ по ПУП на с.Факия, целият с 
площ от 1180кв.м. /хиляда сто и 
осемдесет квадратни метра/, отреден 
за жилищно строителство.

2690,40лева /две хиляди 
шестстотин и деветдесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12 ал.5 от 
ЗОС.

 910  2820/27-03-2014  2820
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000049 по КВС на с.Проход.

Имот № 000049 /нула, нула, нула, 
нула, четири, девет/ по КВС на 
с.Проход с площ от 8,771дка /осем 
дка седемстотин седемдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Смочата дупка".

1641,90лева /хиляда шестстотин 
четиридесет и един лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 911  2821/27-03-2014  2821
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000136 по КВС на с.Проход.

Имот № 000136 /нула, нула, нула, 
едно, три, шест/ по КВС на с.Проход 
с площ от 9,185дка /девет дка сто 
осемдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: трета, 
местност "Долни лъки".

2603,90лева /две хиляди 
шестстотин и три лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000140 /нула, нула, нула, 
едно, четири, нула/ по КВС на 
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 912  2822/28-03-2014  2822
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000140 по КВС на с.Проход.

с.Проход с площ от 2,352дка /два дка 
триста петдесет и два квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Долни 
лъки".

666,80лева /шестстотин 
шестдесет и шест лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 913  2823/28-03-2014  2823
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000189 по КВС на с.Проход.

Имот № 000189 /нула, нула, нула, 
едно, осем, девет/ по КВС на 
с.Проход с площ от 
17,816дка /седемнадесет дка 
осемстотин и шестнадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Зънкля".

729,60лева /седемстотин 
двадесет и девет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 914  2824/28-03-2014  2824
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000233 по КВС на с.Проход.

Имот № 000233 /нула, нула, нула, 
две, три, три/ по КВС на с.Проход с 
площ от 30,979дка /тридесет дка 
деветстотин седемдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: гора в земеделски земи, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Байряка".

1087,40лева /хиляда осемдесет и 
седем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 915  2825/14-04-2014  2825
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000239 по КВС на с.Проход.

Имот № 000239 /нула, нула, нула, 
две, три, девет/ по КВС на с.Проход с 
площ от 16,456дка /шестнадесет дка 
четиристотин петдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насъждения, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Китката".

1184,60лева /хиляда сто 
осемдесет и четири лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 916  2826/14-04-2014  2826
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
018026 по КВС на с.Проход.

Имот № 018026 /нула, едно, осем, 
нула, две, шест/ по КВС на с.Проход 
с площ от 4,833дка /четири дка 
осемстотин тридесет и три квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селско стопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Около 
село".

277,90лева /двеста седемдесет и 
седем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
832/2019-08-29

 917  2827/15-04-2014  2827
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
019017 по КВС на с.Проход.

Имот № 019017 /нула, едно, девет, 
нула, едно, седем/ по КВС на 
с.Проход с площ от 2,213дка /два дка 
двеста и тринадесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Кереча".

116,20лева /сто и шестнадесет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 918  2828/15-04-2014  2828
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
023019 по КВС на с.Проход.

Имот № 023019 /нула, две, три, нула, 
едно, девет/ по КВС на с.Проход с 
площ от 2,999дка /два дка 
деветстотин деветдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: залесена нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Зънкля". Имота 
попада в отдел/ подотдел: 588/в -
иглолистна гора.

462,90лева /четиристотин 
шестдесет и два лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 919  2829/15-04-2014  2829
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
023020 по КВС на с.Проход.

Имот № 023020 /нула, две, три, нула, 
две, нула/ по КВС на с.Проход с площ 
от 2,997дка /два дка деветстотин 
деветдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: залесена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Зънкля". Имота попада в отдел/ 

254,90лева /двеста петдесет и 
четири лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Page 121 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



подотдел: 588/в - иглолистна гора.

 920  2830/15-04-2014  2830
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
024015 по КВС на с.Проход.

Имот № 024015 /нула, две, четири, 
нула, едно, пет/ по КВС на с.Проход с 
площ от 11,750дка /единадесет дка 
седемстотин и петдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
поляна, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Байряка".

470,00лева /четиристотин и 
седемдесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 921  2831/28-04-2014  2831

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
ЕКАТТЕ 72059, УПИ ІV квартал 39 по 
ПУП на с.Вълчаново, одобрен със 
заповед № 250 от 21.11.1991г.

УПИ ІV /четвърти римско/ в квартал 
39 /тридесет и девет/ по ПУП на 
с.Вълчаново, целият с площ от 
935кв.м. /деветстотин тридесет и пет 
квадратни метра/, от които собствено 
място 889кв.м. /осемстотин осемдесет 
и девет квадратни метра/ и 
придаваемо по регулация 
46кв.м. /четиридесет и шест 
квадратни метра/ от имот №
218 /двеста и осемнадесет/, ведно с 
масивна едноетажна сграда с 
предназначение: фурна със застроена 
площ от 120кв.м. /сто и двадесет 
квадратни метра/, изградена през 
1965г.

3930,60лева /три хиляди 
деветстотин и тридесет лева и 
60ст./.

 922  2832/19-05-2014  2832
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000330 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000330 /нула, нула, нула, 
три, три, нула/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 9,332дка /девет дка триста 
тридесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Гайтанов 
парцел".

161,00лева /сто шестдесет и 
един лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 923  2833/19-05-2014  2833
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000334 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000334 /нула, нула, нула, 
три, три, четири/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 38,621дка /тридесет и осем 
дка шестстотин двадесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Гайтанов парцел".

755,00лева /седемстотин 
петдесет и пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 924  2834/19-05-2014  2834
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000336 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000336 /нула, нула, нула, 
три, три, шест/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 31,400дка /тридесет и един 
дка и четиристотин квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Гайтанов 
парцел".

650,00лева /шестстотин и 
петдесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 925  2835/19-05-2014  2835
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000339 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000339 /нула, нула, нула, 
три, три, девет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 3,603дка /три дка шестстотин 
и три квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Гайтанов 
парцел".

74,60лева /седемдесет и четири 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 926  2836/20-05-2014  2836
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000322 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000322 /нула, нула, нула, 
три, две, две/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 10,785дка /десет дка 
седемстотин осемдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 

1391,30лева /хиляда триста 
деветдесет и един лава и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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неполивни условия: четвърта, 
местност "Гайтанов парцел".

от ЗОС.

 927  2837/20-05-2014  2837
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000342 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000342 /нула, нула, нула, 
три, четири,две/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 14,182дка /четиринадесет дка 
сто осемдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Гайтанов 
парцел".

244,60лева /двеста четиридесети 
четири лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 928  2838/22-05-2014  2838
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000189 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000189 /нула, нула, нула, 
едно, осем, девет/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 1,547дка /един 
дка петстотин четиридесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета /1,484/ и трета /0,063/, 
местност "Малката река", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

42,70лева /четиридесет и два 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
702/2014-09-10

 929  2839/22-05-2014  2839
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
008002 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 008002 /нула, нула, осем, 
нула, нула, две/ по КВС на с.Белеврен 
с площ от 4,536дка /четири дка 
петстотин тридесет и шест квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
трайни насаждения- лозе, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

257,20лева /двеста петдесет и 
седем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
701/2014-09-10

 930  2840/27-05-2014  2840

обл.Бургас, общ.Средец, с.Кирово, 
ЕКАТТЕ 36938, УПИ І-171,172 квартал 
15 по ПУП на с.Кирово, одобрен със 
заповед № 4707, 4708 от 07.06.1945г.

36/495кв.м. /тридесет и шест върху 
четиристотин деветдесет и пет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ І-
171,172 /първи римско, имоти сто 
седемдесет и едно и сто седемдесет и 
две /в квартал 15 /петнадесет/ по 
ПУП на с.Кирово, целият с площ от 
495кв.м. /четиристотин деветдесет и 
пет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

82,10лева /осемдесет и два лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
608/2014-08-11

 931  2841/29-05-2014  2841
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000304 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000304 /нула, нула, нула, 
три, нула, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 8,499дка /осем дка 
четиристотин деветдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Христикова каба".

156,40лева /сто петдесет и шест 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 932  2842/29-05-2014  2842
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000306 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000306 /нула, нула, нула, 
три, нула, шест/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 28,869дка /двадесет и осем 
дка осемстотин шестдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Христикова каба".

531,20лева /петстотин тридесет 
и един лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 933  2843/29-05-2014  2843
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000308 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000308 /нула, нула, нула, 
три, нула, осем/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 26,507дка /двадесет и шест 
дка петстотин и седем квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 

1457,90лева /хиляда 
четиристотин петдесет и седем 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 

Page 123 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



условия: седма, местност 
"Христикова каба".

от ЗОС.

 934  2844/29-05-2014  2844
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000313 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000313 /нула, нула, нула, 
три, едно, три/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 2,090дка /два дка и 
деветдесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност 
"Липата".

246,60лева /двеста четиридесет 
и шест лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 935  2845/30-05-2014  2845
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000318 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000318 /нула, нула, нула, 
три, едно, осем/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 11,694дка /единадесет дка 
шестстотин деветдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Карлуза".

1357,70лева /хиляда триста 
петдесет и седем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 936  2846/30-05-2014  2846
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000329 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000329 /нула, нула, нула, 
три, две, девет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 21,679дка /двадесет и един 
дка шестстотин седемдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Гайтанов парцел".

2516,90лева /две хиляди 
петстотин и шестнадесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 937  2847/30-05-2014  2847
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000338 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000338 /нула, нула, нула, 
три, три, осем/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 44,597дка /четиридесет и 
четири дка петстотин деветдесет и 
седем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Гайтанов 
парцел".

1025,70лева /хиляда двадесет и 
пет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 938  2848/11-06-2014  2848
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Росеново, ЕКАТТЕ 63055, имот №
012172 по КВС на с.Росеново.

Имот № 012172 /нула, едно, две, 
едно, седем, две/ по КВС на 
с.Росеново с площ от 
50,549дка /петдесет дка петстотин 
четиридесет и девет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: четвърта, 
местност "Щрабанка". Имотът попада 
в отдел/подотдел: 186/щ -
13,829дка /тринадесет дка осемстотин 
двадесет и девет кв.м./ широколистна 
гора и 186/ю - 3,947дка / три дка 
деветстотин четиридесет и седем 
кв.м./ широколистна гора. Начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

6846,90лева /шест хиляди 
осемстотин четиридесет и шест 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 939  2849/17-06-2014  2849

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.103 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

108/596кв.м. /сто и осем върху 
петстотин деветдесет и шест 
квадратни метра/ идеални части от 
имот № 54.103 /петдесет и четири 
точка сто и три/, целият с площ от с 
площ от 596кв.м./петстотин 
деветдесет и шест квадратни метра/, 
вид територия: селско стопанство, 
начин на трайно ползване: ниви /орна 
земя/, категория на имота: ІІІ /трета/ 
по плана на новообразуваните имоти 
на местност "Долапски баир" в 

19,80лева /деветнадесет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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землище гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09- 57 от 02.06.2003г. 
на Областен управител гр.Бургас на 
основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

 940  2850/17-06-2014  2850

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ ІІІ-80 квартал 10 
по ПУП на с.Драчево, одобрен със 
заповед № 75 от 23.09.1992г.

40/1930кв.м. /четиридесет върху 
хиляда деветстотин и тридесет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ІІІ-
80 /трети римско, имот осемдесет/ в 
квартал 10 /десет/ по ПУП на 
с.Драчево, целият с площ от 
1930кв.м. /хиляда деветстотин и 
тридесет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

91,20лева /деветдесет и един 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
837/2014-10-22

 941  2851/19-06-2014  2851

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІХ- 1584 квартал 
117 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот ІХ -
1584 /девет римско - хиляда 
петстотин осемдесет и четири/ в 
квартал 117 /сто и седемнадесети / по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
718кв.м. /седемстотин и осемнадесет 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

4433,70лева /четири хиляди 
четиристотин тридесет и три 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 942  2852/30-06-2014  2852
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дюлево, ЕКАТТЕ 24712, имот №
015001 по КВС на с.Дюлево.

1,100/1,820дка /един дка и сто кв.м. 
върху един дка осемстотин и двадесет 
кв.м./ идеални части от имот №
015001 /нула, едно, пет, нула, нула, 
едно/ по КВС на с.Дюлево, целият с 
площ от 1,820дка /един дка 
осемстотин и двадесет кв.м./, начин 
на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Около село".

223,00лева /двеста двадесет и 
три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 943  2853/01-07-2014  2853
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
003003 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 003003 /нула, нула, три, 
нула, нула, три/ по КВС на с.Белеврен 
с площ от 2,032дка /два дка тридесет 
и два квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Лозята". Начин на 
възстановяване: стари съществуващи 
реални граници.

115,20лева /сто и петнадесет 
лева и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
26/2015-01-13

 944  2854/02-07-2014  2854

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ХІ-445 квартал 52 
по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г.

75/1390кв.м. /седемдесет и пет върху 
хиляда триста и деветдесет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ ХІ-445 /единадесет 
римско, имот четиристотин 
четиридесет и пет/ в квартал 
52 /петдесет и две/ по ПУП на 
с.Дюлево, целият с площ от 
1390кв.м. /хиляда триста и деветдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

171,00лева /сто седемдесет и 
един лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 945  2855/03-07-2014  2855
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
026240 по КВС на гр.Средец.

Имот № 026240 /нула, две, шест, две, 
четири, нула/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 0,668дка /шестстотин 
шестдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Малката 
река". Начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

122,70лева /сто двадесет и два 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
27/2015-01-13

 946  2856/10-07-2014  2856

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ VІ-411 квартал 51 

20/935кв.м. /двадесет върху 
деветстотин тридесет и пет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ VІ-411 /шести 
римско, имот четиристотин и 
единадесет/ в квартал 51 /петдесет и 41,80лева /четиридесет и един 

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК Заповед за отписване:
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по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г.

първи/ по ПУП на с.Дюлево, целият с 
площ от 935кв.м. /деветстотин 
тридесет и пет квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

лева и 80ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

782/2014-10-01

 947  2857/18-07-2014  2857
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000037 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000037 /нула, нула, нула, 
нула, три, седем/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 3,993дка /три 
дка деветстотин деветдесет и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Синьокаменски път".

1074,50лева /хиляда седемдесет 
и четири лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 948  2858/28-07-2014  2858

обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, ЕКАТТЕ 15816, УПИ ХІІ-173 
квартал 11 по ПУП на с.Голямо Буково, 
одобрен със заповед № 106 от 
14.11.1989г.

15/550кв.м. /петнадесет върху 
петстотин и петдесет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ ХІІ-173 /дванадесети 
римско, имот сто седемдесет и три/ в 
квартал 11 /единадесети/ по ПУП на 
с.Голямо Буково, целият с площ от 
550кв.м. /петстотин и петдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

34,20лева /тридесет и четири 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
25/2015-01-13

 949  2859/06-08-2014  2859
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
201001 по КВС на гр.Средец.

Имот № 201001 /две, нула, едно, 
нула, нула, едно/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 
30,738дка /тридесет дка седемстотин 
тридесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, местност "Божура". 
Имотът попада в отдел/подотдел: 
101/ж - 9,871дка /девет дка 
осемстотин седемдесет и един кв.м./ 
широколистна гора, 101/з-
5,830дка /пет дка осемстотин и 
тридесет кв.м./ широколистна гора, 
101/и- 10,553дка /десет дка петстотин 
петдесет и три кв.м./ иглолистна гора, 
102/4- 1,017дка /един дка и 
седемнадесет кв.м./ поляна, 102/б-
3,458дка /три дка четиристотин 
петдесет и осем кв.м./ широколистна 
гора. Със заповед № 5 от 15.01.2008г. 
за имота е одобрен ПУП с отреден 
УПИ І квартал 1 на ТК "Божура" за 
резервен терен.

30739,00лева /тридесет хиляди 
седемстотин тридесет и девет 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 950  2860/08-08-2014  2860
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000584 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000584 /нула, нула, нула, 
пет, осем, четири/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 2,533дка /два дка 
петстотин тридесет и три квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: 
девета /1,927/, трета /0,606/, местност 
"Градишка река". Начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

160,10лева /сто и шестдесет лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1007/2016-09-07

 951  2861/08-08-2014  2861
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000585 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000585 /нула, нула, нула, 
пет, осем, пет/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 1,333дка /един дка триста 
тридесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета /1,183/, трета /0,150/, 
местност "Градишка река". Начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

59,20лева /петдесет и девет лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1007/2016-09-07
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 952  2862/10-09-2014  2862
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000121 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000121 /нула, нула, нула, 
едно, две, едно/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 1,571дка /един 
дка петстотин седемдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Лозята". Имотът попада в 
отдел/подотдел: 545/г -
0,210дка /двеста и десет кадратни 
метра/ широколистна гора.

79,20лева /седемдесет и девет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 953  2863/10-09-2014  2863
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000145 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000145 /нула, нула, нула, 
едно, четири, пет/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
17,583дка /седемнадесет дка 
петстотин осемдесет и три квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Срещу 
село".

1163,10лева /хиляда сто 
шестдесет и три лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 954  2864/11-09-2014  2864
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
001029 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 001029 /нула, нула, едно, 
нула, две, девет/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 3,180дка /три 
дка сто и осемдесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Анзова чешма".

167,00лева /сто шестдесет и 
седем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 955  2865/11-09-2014  2865
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
003020 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 003020 /нула, нула, три, 
нула, две, нула/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 1,209дка /един 
дка двеста и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: 
зеленчукова култура, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Синьокаменски път".

44,40лева /четиридесет и четири 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 956  2866/11-09-2014  2866
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
007006 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 007006 /нула, нула, седем, 
нула, нула, шест/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
10,012дка /десет дка и дванадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Срещу село".

367,90лева /триста шестдесет и 
седем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 957  2867/16-09-2014  2867
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000070 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000070 /нула, нула, нула, 
нула, седем, нула/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 5,952дка /пет 
дка деветстотин петдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Коджа баир".

300,00лева /триста лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 958  2868/16-09-2014  2868
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000071 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000071 /нула, нула, нула, 
нула, седем, едно/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 3,032дка /три 
дка тридесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Коджа баир".

152,80лева /сто петдесет и два 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000074 /нула, нула, нула, 
нула, седем, четири/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
27,269дка /двадесет и седем дка 
двеста шестдесет и девет квадратни Имотът се управлява 
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 959  2869/16-09-2014  2869
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000074 по КВС на с.Гранитец.

метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Коджа 
баир". Имотът попада в отдел/ 
подотдел : 548/а - 24,191дка /двадесет 
и четири дка сто деветдесет и един 
квадратни метра/, широколистна 
гора.

1632,00лева /хиляда шестстотин 
тридесет и два лева/.

от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 960  2870/16-09-2014  2870
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000091 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000091 /нула, нула, нула, 
нула, девет, едно/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 1,935дка /един 
дка деветстотин тридесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Срещу село".

97,50лева /деветдесет и седем 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 961  2871/16-09-2014  2871
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000092 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000092 /нула, нула, нула, 
нула, девет, две/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
4,057дка /четири дка петдесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Срещу село".

204,50лева /двеста и четири лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 962  2872/17-09-2014  2872
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000094 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000094 /нула, нула, нула, 
нула, девет, четири/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 2,730дка /два 
дка седемстотин и тридесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Срещу село".

137,60лева /сто тридесет и седем 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 963  2873/17-09-2014  2873
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
007028 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 007028 /нула, нула, седем, 
нула, две, осем/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
4,192дка /четири дка сто деветдесет и 
два квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: посевна площ, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Срещу 
село".

154,10лева /сто петдесет и 
четири лева и 10ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 964  2874/18-09-2014  2874
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
008009 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 008009 /нула, нула, осем, 
нула, нула, девет/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
14,837дка /четиринадесет дка 
осемстотин тридесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: посевна площ, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Синьокаменски път".

545,30лева /петстотин 
четиридесет и пет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 965  2875/18-09-2014  2875
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
011003 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 011003 /нула, едно, едно, 
нула, нула, три/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
50,402дка /петдесет дка четиристотин 
и два квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: посевна площ, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Сливовски 
път".

1852,30лева /хиляда осемстотин 
петдесет и два лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 966  2876/18-09-2014  2876

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №

Имот № 011005 /нула, едно, едно, 
нула, нула, пет/ по КВС на с.Гранитец 
с площ от 5,217дка /пет дка двеста и 
седемнадесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 

146,10лева /сто четиридесет и 
шест лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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011005 по КВС на с.Гранитец. нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Сливовски път".

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 967  2877/18-09-2014  2877
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
011011 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 011011 /нула, едно, едно, 
нула,едно, едно/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
20,947дка /двадесет дка деветстотин 
четиридесет и седем квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
посевна площ, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Сливовски път".

696,50лева /шестстотин 
деветдесет и шест лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 968  2878/18-09-2014  2878
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
011013 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 011013 /нула, едно, едно, 
нула,едно, три/ по КВС на с.Гранитец 
с площ от 5,853дка /пет дка 
осемстотин петдесет и три квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Сливовски път".

215,10лева /двеста и петнадесет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 969  2879/18-09-2014  2879
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
011015 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 011015 /нула, едно, едно, 
нула,едно, пет/ по КВС на с.Гранитец 
с площ от 10,003дка /десет дка и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Сливовски път".

332,60лева /триста тридесет и 
два лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 970  2880/18-09-2014  2880
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
012008 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 012008 /нула, едно, две, 
нула, нула, осем/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 6,242дка /шест 
дка двеста четиридесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Орташки ниви". 
Имотът попада в отдел/подотдел: 
545/г- 6,242дка /шест дка двеста 
четиридесет и два квадратни метра/ 
широколистна гора.

174,80лева /сто седемдесет и 
четири лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 971  2881/19-09-2014  2881

обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, ЕКАТТЕ 15816, УПИ ІІІ-25 
квартал 9 по ПУП на с.Голямо Буково, 
одобрен със заповед № 106 от 
14.12.1989г., изм. заповед № 51 от 
18.06.2014г.

11/499кв.м. /единадесет върху 
четиристотин деветдесет и девет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ІІІ-
25 /три римско, имот двадесет и пет/ в 
квартал 9 /девет/ по ПУП на с.Голямо 
Буково, целият с площ от 
499кв.м. /четиристотин деветдесет и 
девет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

23,00лева /двадесет и три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
7/2015-01-06

 972  2882/20-10-2014  2882
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
026236 по КВС на гр.Средец.

Имот № 026236 /нула, две, шест, две, 
три, шест/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 2,648дка /два дка шестстотин 
четиридесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта /2,617/ и 
трета /0,031/, местност "Малката 
река", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

427,70лева /четиристотин 
двадесет и седем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
125/2015-02-19

 973  2883/20-10-2014  2883
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
009011 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 009011/нула, нула, девет, 
нула, едно, едно/ по КВС на 
с.Белеврен с площ от 1,107дка /един 
дка сто и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 

62,80лева /шестдесет и два лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
727/2015-07-01
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реални граници.

 974  2884/21-10-2014  2884
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
005020 по КВС на с.Проход.

Имот № 005020 /нула, нула, пет, 
нула, две, нула/ по КВС на с.Проход с 
площ от 16,079дка /шестнадесет дка 
седемдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма - 6,241дка /шест дка 
двеста четиридесет и един квадратни 
метра/ и четвърта - 9,838дка /девет 
дка осемстотин тридесет и осем 
квадратни метра /, местност "Кукуви 
ниви".

1264,90лева /хиляда двеста 
шестдесет и четири лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 975  2885/22-10-2014  2885
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
015042 по КВС на с.Проход.

Имот № 015042 /нула, едно, пет, 
нула, четири, две/ по КВС на 
с.Проход с площ от 8,132дка /осем 
дка сто тридесет и два квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета -
3,283дка /три дка двеста осемдесет и 
три квадратни метра/ и седма -
4,849дка /четири дка осемстотин 
четиридесет и девет квадратни 
метра /, местност "Севри колиба".

333,90лева /триста тридесет и 
три лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 976  2886/21-10-2014  2886
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
011009 по КВС на с.Проход.

Имот № 011009 /нула, едно, едно, 
нула, нула, девет/ по КВС на 
с.Проход с площ от 7,686дка /седем 
дка шестстотин осемдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета -
6,920дка /шест дка деветстотин и 
двадесет квадратни метра/ и четвърта 
- 0,766дка /седемстотин шестдесет и 
шест квадратни метра /, местност 
"Смочата дупка".

206,40лева /двеста и шест лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 977  2887/23-10-2014  2887
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
014015 по КВС на с.Проход.

Имот № 014015 /нула, едно, четири, 
нула, едно, пет/ по КВС на с.Проход с 
площ от 4,000дка /четири дка /, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма - 2,489дка /два дка 
четиристотин осемдесет и девет 
квадратни метра/ и трета -
1,511дка /един дка петстотин и 
единадесет квадратни метра /, 
местност "Джелнаре".

363,90лева /триста шестдесет и 
три лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 978  2888/23-10-2014  2888
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
020182 по КВС на с.Проход.

Имот № 020182 /нула, две, нула, 
едно, осем, две/ по КВС на с.Проход с 
площ от 35,139дка /тридесет и пет дка 
сто тридесет и девет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета -
22,145дка /двадесет и два дка сто 
четиридесет и пет квадратни метра/ и 
седма - 12,994дка /дванадесет дка 
деветстотин деветдесет и четири 
квадратни метра /, местност "Кереча".

1217,00лева /хиляда двеста и 
седемнадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 979  2889/27-10-2014  2889
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 001056 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 001056 /нула, нула, едно, 
нула, пет, шест/ по КВС на с.Момина 
Църква с площ от 7,505дка /седем дка 
петстотин и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Дебелата 

249,50лева /двеста четиридесет 
и девет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
738/2016-06-02
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кория", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне.

 980  2890/29-10-2014  2890
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Росоново, ЕКАТТЕ 63055, имот №
040009 по КВС на с.Росеново.

Имот № 040009 /нула, четири, нула, 
нула, нула, девет/ по КВС на 
с.Росеново с площ от 118,675дка /сто 
и осемнадесет дка шестстотин 
седемдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, местност Бойчов 
кладенец". Имотът попада в отдел/ 
подотдел: 171/1 - 50,165дка /петдесет 
дка сто шестдесет и пет кв.м./ поляна, 
172/4 - 0,006дка /шест кв.м./ поляна, 
172/б- 41,421дка /четиридесет и един 
дка четиристотин двадесет и един 
кв.м./ широколистна гора, 172/в-
26,999дка /двадесет и шест дка 
деветстотин деветдесет и девет кв.м./ 
широколистна гора, 172/д-
0,084дка /осемдесет и четири кв.м./ 
иглолистна гора.

18317,50лева /осемнадесет 
хиляди триста и седемнадесет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 981  2891/03-11-2014  2891
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000659 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000659 /нула, нула, нула, 
шест, пет, девет/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 2,999дка /два дка 
деветстотин деветдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Малката река".

595,20лева /петстотин 
деветдесет и пет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
123/2015-02-19

 982  2892/03-11-2014  2892
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 070001 
по КВС на с.Белила.

Имот № 070001 /нула, седем, нула, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Белила 
с площ от 3,205дка /три дка двеста и 
пет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Край 
село".

84,80лева /осемдесет и четири 
лева и 80ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
122/2015-02-19

 983  2893/04-11-2014  2893

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ І-561 квартал 20 по 
ПУП на гр.Средец, одобрен със заповед 
№ РД-09-166 от 24.09.1986г.

24/850кв.м. /двадесет и четири върху 
осемстотин и петдесет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ І- 561 /първи римско, 
имот петстотин шестдесет и едно/ в 
квартал 20 /двадесет/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
850кв.м. /осемстотин и петдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

196,10лева /сто деветдесет и 
шест лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
67/2015-01-28

 984  2894/07-11-2014  2894
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
004001 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 004001 /нула, нула, четири, 
нула, нула, едно/ по КВС на 
с.Белеврен с площ от 
4,793дка /четири дка седемстотин 
деветдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: трайни 
насаждения- лозе, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

271,80лева /двеста седемдесет и 
един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
126/2015-02-19

 985  2895/07-11-2014  2895
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
027017 по КВС на гр.Средец.

Имот № 027017 /нула, две, седем, 
нула, едно, седем/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 2,222дка /два дка 
двеста двадесет и два квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма - 2,212 
дка /два дка двеста и дванадесет 

123,30лева /сто двадесет и три 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 

Заповед за отписване:
124/2015-02-19
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кв.м./ и трета - 0,010дка /десет кв.м./, 
местност "Долапски баир", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

от ЗОС.

 986  2896/03-12-2014  2896

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ VІІ квартал 31 по 
ПУП на с.Факия, одобрен със заповед 
№5/ 12.01.1990г.

Самостоятелен обект в масивна 
едноетажна сграда с начин на трайно 
ползване - за обществено ползване, 
със застроена площ от 194кв.м. /сто 
деветдесет и четири квадратни 
метра/, състоящ се от зала със 
складови помещения и прилежащо 
избено помещение с полезна площ от 
100кв.м. /сто кв.м./, находящ се в 
северната част на сградата, построена 
в УПИ VІІ /седми римско/ квартал 
31 /тридесет и едно/ по ПУП на 
с.Факия, целият с площ от 
940кв.м. /деветстотин и четиридесет 
кв.м./.

4965,80лева /четири хиляди 
деветстотин шестдесет и пет лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 987  2897/04-12-2014  2897

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІІІ-603 квартал 15 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД 09-166 от 24.09.1986г.

48/377кв.м. /четиридесет и осем 
върху триста седемдесет и седем 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ VІІІ-
603 /осми римско, имот шестстотин и 
три/ в квартал 15 /петнадесети/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
377кв.м. /триста седемдесет и седем 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

312,00лева /триста и дванадесет 
лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
76/2015-01-29

 988  2898/09-01-2015  2898

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 55.7 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-18 от 
12.01.2006г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 55.7 /петдесет и пет точка 
седем/ с площ от 
749кв.м. /седемстотин четиридесет и 
девет квадратни метра/, вид 
територия: селско стопанство, начин 
на трайно ползване: лозови 
насъждения /нетерасирани/, 
категория на имота: ІV /четвърта/ по 
плана на новообразуваните имоти на 
местност "Лозята" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-18 от 12.01.2006г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

219,10лева /двеста и 
деветнадесет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
17/2016-01-11

 989  2899/19-01-2015  2899
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000505 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000505 /нула, нула, нула, 
пет, нула, пет/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 3,126дка /три дка сто 
двадесет и шест квадратни метра /, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Малката река", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Имотът е образуван от 
имот № 000504 /нула, нула, нула, пет, 
нула, четири/.

574,40лева /петстотин 
седемдесет и четири лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1229/2015-11-06

 990  2900/19-01-2015  2900
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000506 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000506 /нула, нула, нула, 
пет, нула, шест/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 1,109дка /един дка сто и 
девет квадратни метра /, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта -
0,012дка /дванадесет квадратни 
метра/ и трета - 1,097дка /един дка 
деветдесет и седем квадратни метра/, 
местност "Малката река", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Имотът е образуван от 

203,50лева /двеста и три лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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имот № 000504 /нула, нула, нула, пет, 
нула, четири/.

 991  2901/20-01-2015  2901
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000507 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000507 /нула, нула, нула, 
пет, нула, седем/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 5,492дка /пет дка 
четиристотин деветдесет и два 
квадратни метра /, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета , местност "Малката река", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне. Имотът е образуван от 
имот № 000504 /нула, нула, нула, пет, 
нула, четири/.

1009,20лева /хиляда и девет лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 992  2902/20-01-2015  2902

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, УПИ ІІ-общ. квартал 15 
по кадастралния план на селото, одобрен 
със заповед № РД-17-6- от 25.10.2007г. и 
регулационния план, одобрен с решение 
№ 355 от 27.01.2010г.

Урегулиран поземлен имот ІІ-
общ. /втори римско/ в квартал 
15 /петнадесети/ по плана на 
с.Бистрец, целият с площ от 
980кв.м. /деветстотин и осемдесет 
квадратни метра/ ведно с едноетажна 
полумасивна сграда /бивше училище/ 
със застроена площ от 
266кв.м. /двеста шестдесет и шест 
квадратни метра/, изградена през 
1935година.

4793,80лева /четири хил. 
седемстотин деветдесет и три 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
724/2015-07-01

 993  2903/24-01-2015  2903
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дюлево, ЕКАТТЕ 24712, имот №
015085 по КВС на с.Дюлево.

Имот № 015085 /нула, едно, пет, 
нула, осем, пет/ по КВС на с.Дюлево 
с площ от 1,484дка /един дка 
четиристотин осемдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Около село".

167,20лева /сто шестдесет и 
седем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
628/2015-06-03

 994  2904/28-01-2015  2904
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000091 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000091 /нула, нула, нула, 
нула, девет, едно/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 69,170дка /шестдесет и 
девет дка сто и седемдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност "Дойков 
дол".

8922,90лева /осем хиляди 
деветстотин двадесет и два лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 995  2905/28-01-2015  2905
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000101 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000101 /нула, нула, нула, 
едно, нула, едно/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 90,974дка /деветдесет дка 
деветстотин седемдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Червената шума".

11735,60лева /единадесет хил. 
седемстотин тридесет и пет лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 996  2906/28-01-2015  2906
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000320 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000320 /нула, нула, нула, 
три, две, нула/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 5,257дка /пет дка двеста 
петдесет и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност 
"Гайтанов парцел".

610,30лева /шестстотин и десет 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 997  2907/28-01-2015  2907
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000326 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000326 /нула, нула, нула, 
три, две, шест/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,790дка /един дка 
седемстотин и деветдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 

207,80лева /двеста и седем лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 

Page 133 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



условия: четвърта, местност 
"Гайтанов парцел".

от ЗОС.

 998  2908/28-01-2015  2908
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000328 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000328 /нула, нула, нула, 
три, две, осем/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 14,718дка /четиринадесет дка 
седемстотин и осемнадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност 
"Гайтанов парцел".

1708,80лева /хиляда 
седемстотин и осем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 999  2909/28-01-2015  2909
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000332 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000332 /нула, нула, нула, 
три, три, две/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,143дка /един дка сто 
четиридесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Гайтанов 
парцел".

22,30лева /двадесет и два лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1000  2910/28-01-2015  2910
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000333 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000333 /нула, нула, нула, 
три, три, три/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,125дка /един дка сто 
двадесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Гайтанов 
парцел".

22,00лева /двадесет и два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1001  2911/28-01-2015  2911
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000337 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000337 /нула, нула, нула, 
три, три, седем/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 4,632дка /четири дка 
шестстотин тридесет и два квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Гайтанов 
парцел".

95,90лева /деветдесет и пет лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1002  2912/29-01-2015  2912
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000340 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000340 /нула, нула, нула, 
три, четири, нула/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 6,276дка /шест 
дка двеста седемдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Гайтанов парцел".

115,50лева /сто и петнадесет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1003  2913/29-01-2015  2913
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000415 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000415 /нула, нула, нула, 
четири, едно, пет/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 6,770дка /шест дка 
седемстотин и седемдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност "Гората".

786,00лева /седемстотин 
осемдесет и шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1004  2914/29-01-2015  2914
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000421 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000421 /нула, нула, нула, 
четири, две, едно/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 35,003дка /тридесет и пет 
дка и три квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност "Гората".

4063,80лева /четири хил. 
шестдесет и три лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1005  2915/29-01-2015  2915
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000431 

Имот № 000431 /нула, нула, нула, 
четири, три, едно/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
25,238дка /двадесет и пет дка двеста 
двеста тридесет и осем квадратни 2226,00лева /две хиляди двеста 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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по КВС на с.Дебелт. метра/, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Росен баир".

двадесет и шест лева/. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1006  2916/30-01-2015  2916

обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, ЕКАТТЕ 15816, УПИ VІІ-
152,153 квартал 3 по ПУП на с.Голямо 
Буково, одобрен със заповед № 106 от 
14.11.1989г., изм. заповед № 55 от 
08.07.2014г.

5/488кв.м. /пет върху четиристотин 
осемдесет и осем квадратни метра/ 
идеални части, придаваеми от улица 
към УПИ VІІ- 152,153 /седми римско, 
имоти сто петдесет и две, сто 
петдесет и три/ в квартал 3 /три/ по 
ПУП на с.Голямо Буково, целият с 
площ от 488кв.м. /четиристотин 
осемдесет и осем квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

11,40лева /единадесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
538/2015-05-19

 1007  2917/09-02-2015  2917
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000104 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000104 /нула, нула, нула, 
едно, нула, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
0,478дка /четиристотин седемдесет и 
осем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Гаров район".

917,80лева /деветстотин и 
седемнадесет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Със съдебно решение 
№228, т.1, дв. вх. регистър 
№1530 от 04.11.2020г. 
имотът е собственост на 
Петър Иванов Атанасов.

Заповед за отписване:
31/2021-01-11

 1008  2918/09-02-2015  2918
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000105 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000105 /нула, нула, нула, 
едно, нула, пет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 3,600дка /три дка и 
шестстотин квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Гаров район".

6912,00лева /шест хил. 
деветстотин и дванадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1009  2919/09-02-2015  2919
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000107 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000107 /нула, нула, нула, 
едно, нула, седем/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 2,968дка /два дка 
деветстотин шестдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Гаров 
район".

5698,60лева /пет хиряди 
шестстотин деветдесет и осем 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1010  2920/09-02-2015  2920
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000108 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000108 /нула, нула, нула, 
едно, нула, осем/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 6,718дка /шест дка 
седемстотин и осемнадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селищна територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Гаров район".

12898,60лева /дванадесет хил. 
осемстотин деветдесет и осем 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1011  2921/09-02-2015  2921
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000109 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000109 /нула, нула, нула, 
едно, нула, девет/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 2,448дка /два дка 
четиристотин четиридесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Гаров 
район".

4700,20лева /четири хил. и 
седемстотин лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1012  2922/09-02-2015  2922
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000110 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000110 /нула, нула, нула, 
едно, едно, нула/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 2,817дка /два дка 
осемстотин и седемнадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селищна територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Гаров район".

5408,60лева /пет хиляди 
четиристотин и осем лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000112 /нула, нула, нула, 
едно, едно, две/ по КВС на с.Дебелт с Имотът се управлява 
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 1013  2923/10-02-2015  2923
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000112 
по КВС на с.Дебелт.

площ от 0,833дка /осемстотин 
тридесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Гаров район".

1599,40лева /хиляда петстотин 
деветдесет и девет лева и 40ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1014  2924/10-02-2015  2924
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000113 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000113 /нула, нула, нула, 
едно, едно, три/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 2,228дка /два дка двеста 
двадесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Гаров район".

4277,80лева /четири хиляди 
двеста седемдесет и седем лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1015  2925/10-02-2015  2925
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000219 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000219 /нула, нула, нула, 
две, едно, девет/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 1,928дка /един дка 
деветстотин двадесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Гаров 
район".

3701,80лева /три хиляди 
седемстотин и един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1016  2926/10-02-2015  2926
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000218 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000218 /нула, нула, нула, 
две, едно, осем/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,580дка /един дка петстотин 
и осемдесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Отуля".

3033,60лева /три хиляди 
тридесет и три лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1017  2927/10-02-2015  2927
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000222 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000222 /нула, нула, нула, 
две, две, две/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 3,836дка /три дка осемстотин 
тридесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Отуля".

7365,10лева /седем хиляди 
триста шестдесет и пет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1043/2019-11-11

 1018  2928/10-02-2015  2928
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000224 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000224 /нула, нула, нула, 
две, две, четири/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 4,388дка /четири дка триста 
осемдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Отуля".

8425,00лева /осем хиляди 
четиристотин двадесет и пет 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1043/2019-11-11

 1019  2929/10-02-2015  2929
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000400 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000400 /нула, нула, нула, 
четири, нула, нула/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 4,389дка /четири 
дка триста осемдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Циганска 
чешма".

4389,00лева /четири хиляди 
триста осемдесет и девет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1020  2930/11-02-2015  2930
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
000408 по КВС на с.Богданово.

Имот № 000408 /нула, нула, нула, 
четири, нула, осем/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
7,354дка /седем дка триста петдесет и 
четири квадратни метра /, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

296,00лева /двеста деветдесет и 
шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
726/2015-07-01

Имот № 000280 /нула, нула, нула, 
две, осем, нула/ по КВС на с.Росеново Имотът се управлява 
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 1021  2931/11-02-2015  2931
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Росеново, ЕКАТТЕ 63055, имот №
000280 по КВС на с.Росеново.

с площ от 21,125дка /двадесет и един 
дка сто двадесет и пет квадратни 
метра /, начин на трайно ползване: 
друга селищна територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
шеста.

27885,00лева /двадесет и седем 
хиляди осемстотин осемдесет и 
пет лева/.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1022  2932/12-02-2015  2932
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
031190 по КВС на гр.Средец.

Имот № 031190 /нула, три, едно, 
едно, девет, нула/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 3,745дка /три дка 
седемстотин четиридесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Циганско кладенче", начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне.

107,70лева /сто и седем лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
626/2015-06-03

 1023  2933/17-02-2015  2933
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000663 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000663 /нула, нула, нула, 
шест, шест, три/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,458дка /един дка 
четиристотин петдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Сазлъка".

2799,40лева /две хиляди 
седемстотин деветдесет и девет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1024  2934/17-02-2015  2934
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000664 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000664 /нула, нула, нула, 
шест, шест, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,074дка /един дка 
седемдесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селищна територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Сазлъка".

2062,10лева /две хиляди 
шестдесет и два лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1025  2935/17-02-2015  2935
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000665 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000665 /нула, нула, нула, 
шест, шест, пет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,183дка /един дка сто 
осемдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Сазлъка".

2271,40лева /две хиляди двеста 
седемдесет и един лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1026  2936/17-02-2015  2936
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000666 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000666 /нула, нула, нула, 
шест, шест, шест/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 2,024дка /два дка двадесет 
и четири квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Сазлъка".

3886,10лева /три хиляди 
осемстотин осемдесет и шест 
лева и 10ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1027  2937/17-02-2015  2937
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000667 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000667 /нула, нула, нула, 
шест, шест, седем/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,186дка /един дка 
сто осемдесет и шест квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селищна територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Сазлъка".

2277,10лева /две хиляди двеста 
седемдесет и седем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1028  2938/17-02-2015  2938
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000670 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000670 /нула, нула, нула, 
шест, седем, нула/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,676дка /един дка 
шестстотин седемдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Сазлъка".

3217,90лева /три хиляди двеста 
и седемнадесет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 000671 /нула, нула, нула, 
шест, седем, едно/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
0,982дка /деветстотин осемдесет и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1029  2939/20-02-2015  2939

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000671 
по КВС на с.Дебелт.

два квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Сазлъка".

1885,40лева /хиляда осемстотин 
осемдесет и пет лева и 40ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1030  2940/20-02-2015  2940
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000672 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000672 /нула, нула, нула, 
шест, седем, две/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 0,980дка /деветстотин и 
осемдесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Сазлъка".

1881,60лева /хиляда осемстотин 
осемдесет и един лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1031  2941/24-02-2015  2941
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дюлево, ЕКАТТЕ 24712, имот №
015160 по КВС на с.Дюлево.

Имот № 015160 /нула, едно, пет, 
едно, шест, нула/ по КВС на 
с.Дюлево с площ от 2,321дка /два дка 
триста двадесет и един квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност "Около 
село".

314,40лева /триста и 
четиринадесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
630/2015-06-03

 1032  2942/24-02-2015  2942
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000673 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000673 /нула, нула, нула, 
шест, седем, три/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 2,290дка /два дка двеста и 
деветдесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Сазлъка".

4396,80лева /четири хиляди 
триста деветдесет и шест лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1033  2943/24-02-2015  2943
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000679 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000679 /нула, нула, нула, 
шест, седем, девет/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 5,206дка /пет дка 
двеста и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Отуля".

9995, 50лева /девет хиляди 
деветстотин деветдесет и пет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1034  2944/25-02-2015  2944
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000680 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000680 /нула, нула, нула, 
шест, осем, нула/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 3,599дка /три дка петстотин 
деветдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Отуля".

6910,10лева /шест хиляди 
деветстотин и десет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1035  2945/25-02-2015  2945
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000681 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000681 /нула, нула, нула, 
шест, осем, едно/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 1,082дка /един дка 
осемдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Отуля".

2077,40лева /две хиляди 
седевдесет и седем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1036  2946/25-02-2015  2946
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000682 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000682 /нула, нула, нула, 
шест, осем, две/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,851дка /осемстотин 
петдесет и един квадратни метра/ с 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Отуля".

1633,90лева /хиляда шестстотин 
тридесет и три лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1037  2947/25-02-2015  2947
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000684 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000684 /нула, нула, нула, 
шест, осем, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,578дка /един дка 
петстотин седемдесет и осем 
квадратни метра/ с начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 

3029,80лева /три хиляди 
двадесет и девет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Отуля".

от ЗОС.

 1038  2948/25-02-2015  2948
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000685 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000685 /нула, нула, нула, 
шест, осем, пет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,797дка /един дка 
седемстотин деветдесет и седем 
квадратни метра/ с начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Отуля".

3450,20лева /три хиляди 
четиристотин и петдесет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1039  2949/25-02-2015  2949
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000686 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000686 /нула, нула, нула, 
шест, осем, шест/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 2,164дка /два дка сто 
шестдесет и четири квадратни метра/ 
с начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Отуля".

4154,90лева /четири хиляди сто 
петдесет и четири лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1040  2950/04-03-2015  2950
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дюлево, ЕКАТТЕ 24712, имот №
015159 по КВС на с.Дюлево.

Имот № 015159 /нула, едно, пет, 
едно, пет, девет/ по КВС на с.Дюлево 
с площ от 1,972дка /един дка 
деветстотин седемдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Около село".

292,50лева /двеста деветдесет и 
два лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
630/2015-06-03

 1041  2951/04-03-2015  2951

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 55.4 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-18 от 
12.01.2006г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

723/1223кв.м. /седемстотин двадесет 
и три върху хиляда двеста двадесет и 
три квадратни метра/ идеални части 
от имот № 55.4 /петдесет и пет точка 
четири/, целият с площ от 
1223кв.м. /хиляда двеста двадесет и 
три квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения /нетерасирани/, по плана 
на новообразуваните имоти на 
местност "Лозята" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09- 18 от 12.01.2006г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

211,50лева /двеста и единадесет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
784/2019-06-17

 1042  2952/04-03-2015  2952

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, УПИ І квартал 87 по ПУП на 
с.Момина Църква, одобрен със заповед 
№ 187 от 20.10.1969г., изм. заповед № 71 
от 02.10.2014г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/ квартал 87 /осемдесет и 
седем/ по ПУП на с.Момина Църква с 
площ от 10980км.м. /десет хиляди 
деветстотин и осемдесет квадратни 
метра/, отреден за комплексно 
строителство.

25034,40лева / двадесет и пет 
хиляди тридесет и четири лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1043  2953/05-03-2015  2953
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000156 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000156 /нула, нула, нула, 
едно, пет, шест/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 6,246дка /шест дка двеста 
четиридесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Беева 
воденица", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне.

172,40лева /сто седемдесет и два 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
627/2015-06-03

 1044  2954/05-03-2015  2954
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000510 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000510 /нула, нула, нула, 
пет, едно, нула/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 3,000дка /три дка /, начин 
на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Малката 
река", начин на възстановяване: план 

 595,40лева /петстотин 
деветдесет и пет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
629/2015-06-03
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за земеразделяне. Имотът е образуван 
от имот № 000509.

 1045  2955/05-03-2015  2955
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 002012 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 002012 /нула, нула, две, 
нула, едно, две/ по КВС на с.Момина 
Църква с площ от 3,000дка /три дка /, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Юрдията", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне. Имотът е образуван от 
имот № 002011.

 308,70лева /триста и осем лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
714/2015-06-30

 1046  2956/06-03-2015  2956

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ ХІІобщ.-404 
квартал 48 по ПУП на с.Дебелт, одобрен 
със заповед № 2596 от 08.07.1965г.

665/900кв.м. /шестстотин шестдесет 
и пет върху деветстотин квадратни 
метра/ идеални части от 
новообразуван УПИ ХІІ общ.-
404 /дванадесет римско, имоти: 
общински и четиристотин и четири/ в 
квартал 48 /четиридесет и осем/ по 
ПУП на с.Дебелт, с площ на УПИ ХІІ 
общ.-404 от 900кв.м. /деветстотин 
квадратни метра/, от които 
съсобствено място 
845кв.м. /осемстотин четиридесет и 
пет кв.м./, от тях общинско -
665кв.м. /шестстотин шестдесет и пет 
кв.м./ и придаваеми по регулация от 
имот пл.№ 398 /триста деветдесет и 
осем/ - 55кв.м. /петдесет и пет кв.м./. 
Имота е отреден за жилищно 
строителство.

2487,80лева /две хиляди 
четиристотин осемдесет и седем 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1047  2957/06-03-2015  2957

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ ІІІ-141 квартал 13 
по ПУП на с.Дебелт, одобрен със заповед 
№ 2596 от 08.07.1965г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ-
141 /трети римско, имот сто 
четиридесет и едно/ квартал 
13 /тринадесети/ по ПУП на с.Дебелт 
с площ от 1470кв.м. /хиляда 
четиристотин и седемдесет квадратни 
метра/, отреден за жилищно 
строителство.

6005,00лева /шест хиляди и пет 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1048  2958/13-03-2015  2958
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 062014 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 062014 /нула, шест, две, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 6,876дка /шест 
дка осемстотин седемдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Циганска чешма".

181,90лева /сто осемдесет и един 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1049  2959/13-03-2015  2959
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 014006 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 014006 /нула, едно, четири, 
нула, нула, шест/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 15,863дка /петнадесет дка 
осемстотин шестдесет и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Бенек баир".

456,10лева /четиристотин 
петдесет и шест лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1050  2960/13-03-2015  2960
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000434 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000434 /нула, нула, нула, 
четири, три, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 8,439дка /осем дка 
четиристотин тридесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Караманов дол".

979,80лева /деветстотин 
седемдесет и девет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000438 /нула, нула, нула, 
четири, три, осем/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
11,651дка /единадесет дка 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1051  2961/13-03-2015  2961
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000438 
по КВС на с.Дебелт.

шестстотин петдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Караманов дол".

1352,70лева /хиляда триста 
петдесет и два лева и 70ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1052  2962/13-03-2015  2962
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000440 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000440 /нула, нула, нула, 
четири, четири, нула/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
17,019дка /седемнадесет дка и 
деветнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност 
"Караманов дол".

1975,90лева /хиляда деветстотин 
седемдесет и пет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1053  2963/18-03-2015  2963
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000442 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000442 /нула, нула, нула, 
четири, четири, две/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
12,663дка /дванадесет дка шестстотин 
шестдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност 
"Караманов дол".

1470,20лева /хиляда 
четиристотин и седемдесет лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1054  2964/18-03-2015  2964
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000443 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000443 /нула, нула, нула, 
четири, четири, три/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
20,725дка /двадесет дка седемстотин 
двадесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност 
"Караманов дол".

2406, 20лева /две хиляди 
четиристотин и шест лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1055  2965/18-03-2015  2965
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000462 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000462 /нула, нула, нула, 
четири, шест, две/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
19,418дка /деветнадесет дка 
четиристотин и осемнадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Росен баир".

1712,70лева /хиляда 
седемстотин и дванадесет лева и 
70 ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1056  2966/18-03-2015  2966
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000564 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000564 /нула, нула, нула, 
пет, шест, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 4,366дка /четири 
дка триста шестдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Пладнището".

115,50лева /сто и петнадесет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1057  2967/18-03-2015  2697
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000197 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000197 /нула, нула, нула, 
едно, девет, седем/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
18,681дка /осемнадесет дка 
шестстотин осемдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Сазлъка".

35867,50лева /тридесет и пет 
хиляди осемстотин шестдесет и 
седем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 000668 /нула, нула, нула, 
шест, шест, осем/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 4,255дка /четири дка двеста 
петдесет и пет квадратни метра/, 8169,60лева /осем хиляди сто 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 

Page 141 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 1058  2968/18-03-2015  2968

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000668 
по КВС на с.Дебелт.

начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Сазлъка".

шестдесет и девет лева и 60ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1059  2969/18-03-2015  2969
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000669 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000669 /нула, нула, нула, 
шест, шест, девет/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 3,950дка /три дка 
деветстотин и петдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селищна територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Сазлъка".

3950,00лева /три хиляди 
деветстотин и петдесет лева /.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1060  2970/30-03-2015  2970
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Светлина, ЕКАТТЕ 65560, имот №
000256 по КВС на с.Светлина.

Имот № 000256 /нула, нула, нула, 
две, пет, шест/ по КВС на с.Светлина 
с площ от 2,598дка /два дка петстотин 
деветдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Стопански 
двор", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

62,70лева /шестдесет и два лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1315/2015-12-02

 1061  2971/30-03-2015  2971
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Светлина, ЕКАТТЕ 65560, имот №
000339 по КВС на с.Светлина.

Имот № 000339 /нула, нула, нула, 
три, три, девет/ по КВС на с.Светлина 
с площ от 12,305дка /дванадесет дка 
триста и пет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Старите 
лозя", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

297,20лева /двеста деветдесет и 
седем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1315/2015-12-02

 1062  2972/01-04-2015  2972

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ І квартал 42 по 
ПУП на с.Дебелт, одобрен със заповед №
2596 от 08.07.1965г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/ квартал 42 /четиридесет и 
две/ по ПУП на с.Дебелт, целият с 
площ от 4120кв.м. /четири хиляди сто 
и двадесет квадратни метра/, отреден 
за : магазин и плод зеленчук, битова 
техника, стъклопоставяне, баня, 
пералня и комплексно приемателен 
пункт.

16830,20лева / шестнадесет 
хиляди осемстотин и тридесет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1063  2973/03-04-2015  2973
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000714 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000714 /нула, нула, нула, 
седем, едно, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,572дка /един дка 
петстотин седемдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Арпа 
дере".

3018,20лева /три хиляди и 
осемнадесет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1064  2974/03-04-2015  2974
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000718 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000718 /нула, нула, нула, 
седем, едно, осем/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,740дка /един дка 
седемстотин и четиридесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селищна територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Арпа дере".

3340,80лева /три хиляди триста 
и четиридесет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1065  2975/03-04-2015  2975
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000719 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000719 /нула, нула, нула, 
седем, едно, девет/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 0,275дка /двеста 
седемдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Арпа дере".

528,00лева /петстотин двадесет 
и осем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000720 /нула, нула, нула, 
седем, две, нула/ по КВС на с.Дебелт Имотът се управлява 
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 1066  2976/03-04-2015  2976
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000720 
по КВС на с.Дебелт.

с площ от 0,114дка /сто и 
четиринадесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Арпа дере".

218,90лева /двеста и 
осемнадесет лева и 90ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1067  2977/03-04-2015  2977
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000721 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000721 /нула, нула, нула, 
седем, две, едно/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 1,148дка /един дка сто 
четиридесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Арпа дере".

2204,20лева /две хиляди двеста и 
четири лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1068  2978/03-04-2015  2978
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000722 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000722 /нула, нула, нула, 
седем, две, две/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,579дка /петстотин 
седемдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Арпа дере".

1111,70лева /хиляда сто и 
единадесет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1069  2979/03-04-2015  2979
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000731 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000731 /нула, нула, нула, 
седем, три, едно/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 0,288дка /двеста осемдесет 
и осем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Арпа дере".

553,00лева /петстотин петдесет 
и три лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1070  2980/06-04-2015  2980
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000734 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000734 /нула, нула, нула, 
седем, три, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 2,041дка /два дка 
четиридесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Арпа дере".

3918,70лева /три хиляди 
деветстотин и осемнадесет лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1071  2981/06-04-2015  2981
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000842 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000842 /нула, нула, нула, 
осем, четири, две/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,171дка /един дка 
сто седемдесет и един квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селищна територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Градището".

2248,30лева /две хиляди двеста 
четиридесет и осем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1072  2982/06-04-2015  2982
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000844 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000844 /нула, нула, нула, 
осем, четири, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,836дка /един дка 
осемстотин тридесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Градището".

3525,10лева /три хиляди 
петстотин двадесет и пет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1073  2983/06-04-2015  2983
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000845 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000845 /нула, нула, нула, 
осем, четири, пет/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 8,103дка /осем дка 
сто и три квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

15557,80лева /петнадесет хиляди 
петстотин петдесет и седем лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1074  2984/06-04-2015  2984
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000846 

Имот № 000846 /нула, нула, нула, 
осем, четири, шест/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,050дка /един дка 
и петдесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга селищна 

2016,00лева /две хиляди и 
шестнадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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по КВС на с.Дебелт. територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1075  2985/06-04-2015  2985
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000847 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000847 /нула, нула, нула, 
осем, четири, седем/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 2,006дка /два дка 
и шест квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

3851,50лева /три хиляди 
осемстотин петдесет и един лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1076  2986/08-04-2015  2986

гр.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, УПИ 
І общ. кв.22 по ПУП на с.Зорница, 
одобрен със заповед № 76 от 19.01.1983г. 
и заповед № 485 от 09.10.1990г.

Урегулиран поземлен имот І 
общ. /първи римско/ в квартал 
22 /двадесет и втори/ по ПУП на 
с.Зорница с площ от 
1500кв.м. /хиляда и петстотин 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно строителство.

3132,00лева /три хиляди сто 
тридесет и два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1077  2987/08-04-2015  2987

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
УПИ VІІІ А общ. кв.22 по ПУП на 
с.Зорница, одобрен със заповед № 76 от 
19.01.1983г. и заповед № 485 от 
09.10.1990г.

Урегулиран поземлен имот VІІІ А 
общ. /осми римско - А/ в квартал 
22 /двадесет и втори/ по ПУП на 
с.Зорница с площ от 
1300кв.м. /хиляда и триста квадратни 
метра/, отреден за жилищно 
строителство.

2714,40лева /две хиляди 
седемстотин и четиринадесет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1078  2988/08-04-2015  2988
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000687 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000687 /нула, нула, нула, 
шест, осем, седем/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,390дка /един дка 
триста и деветдесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "До село".

2668,80лева /две хиляди 
шестстотин шестдесет и осем 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1079  2989/08-04-2015  2989
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000688 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000688 /нула, нула, нула, 
шест, осем, осем/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 1,361дка /един дка триста 
шестдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "До село".

2613,10лева /две хиляди 
шестстотин и тринадесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1080  2990/08-04-2015  2990
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000689 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000689 /нула, нула, нула, 
шест, осем, девет/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,136дка /един дка 
сто тридесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "До село".

2181,10лева /две хиляди сто 
осемдесет и един лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1081  2991/08-04-2015  2991
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000690 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000690 /нула, нула, нула, 
шест, девет, нула/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 2,463дка /два дка 
четиристотин шестдесет и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "До село".

4729,00лева /четири хиляди 
седемстотин двадесет и девет 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1082  2992/08-04-2015  2992
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000691 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000691 /нула, нула, нула, 
шест, девет, едно/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 6,087дка /шест 
дка осемдесет и седем квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селищна територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "До село".

11687,00лева /единадесет хил. 
шестстотин осемдесет и седем 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000692 /нула, нула, нула, 
шест, девет, две/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 0,513дка /петстотин и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1083  2993/20-04-2015  2993
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000692 
по КВС на с.Дебелт.

тринадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"До село".

985,00лева /деветстотин 
осемдесет и пет лева/.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1084  2994/20-04-2015  2994
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000693 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000693 /нула, нула, нула, 
шест, девет, три/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 1,590дка /един дка 
петстотин и деветдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
друга селищна територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "До село".

3052,80лева /три хиляди 
петдесет и два лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1085  2995/21-04-2015  2995
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000698 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000698 /нула, нула, нула, 
шест, девет, осем/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 0,121дка /сто 
двадесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Арпа дере".

232,30лева /двеста тридесет и 
два лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1086  2996/21-04-2015  2996
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000705 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000705 /нула, нула, нула, 
седем, нула, пет/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 0,858дка /осемстотин 
петдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Арпа дере".

1647,40лева /хиляда шестстотин 
четиридесет и седем лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1087  2997/21-04-2015  2997
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000707 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000707 /нула, нула, нула, 
седем, нула, седем/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 3,699дка /три дка 
шестстотин деветдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селищна територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Арпа 
дере".

7102,10лева /седем хиляди сто и 
два лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1088  2998/21-04-2015  2998
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000712 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000712 /нула, нула, нула, 
седем, едно, две/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 1,355дка /един дка триста 
петдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селищна територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Арпа дере".

2601,60лева /две хиляди 
шестстотин и един лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1089  2999/21-04-2015  2999
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000713 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000713 /нула, нула, нула, 
седем, едно, три/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 3,304дка /три дка триста и 
четири квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Арпа дере".

6343,70лева /шест хиляди триста 
четиридесет и три лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1090  3000/23-04-2015  3000
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
229004 по КВС на гр.Средец.

Имот № 229004 /две, две, девет, 
нула, нула, четири/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 3,324дка /три дка 
триста двадесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
залесена територия, отдел/подотдел: 
104/л - широколистна гора, местност 
"Божура". Със заповед № 5 от 
15.01.2008г. за имота е одобрен ПУП 
с УПИ ІV /четвърти римско/ квартал 
29 /двадесет и девет/ на ТК "Божура" 
отреден за обществено - обслужващи 
дейности.

329,10лева /триста двадесет и 
девет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000456 /нула, нула, нула, 
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 1091  3001/23-04-2015  3001
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000456 
по КВС на с.Дебелт.

четири, пет, шест/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
18,029дка /осемнадесет дка двадесет 
и девет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Чолаков 
баир".

414,70лева /четиристотин и 
четиринадесет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1092  3002/23-04-2015  3002
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000430 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000430 /нула, нула, нула, 
четири, три, нула/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 7,463дка /седем 
дка четиристотин шестдесет и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
четвърта, местност "Еркесията".

866,50лева /осемстотин 
шестдесет и шест лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1093  3003/13-05-2015  3003

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ ХІ-общ. квартал 32 
по ПУП на с.Дебелт, одобрен със заповед 
№ 2596 от 08.07.1965г.

155/1710кв.м. /сто петдесет и пет 
върху хиляда седемстотин и десет 
квадратни метра/ идеални части от 
УПИ ХІ- общ./единадесет римско / в 
квартал 32 /тридесет и две/ по ПУП 
на с.Дебелт, целият с площ от 1710 
кв.м. /хиляда седемстотин и десет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

633,20лева /шестстотин тридесет 
и три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
746/2015-07-08

 1094  3004/15-05-2015  3004
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дюлево, ЕКАТТЕ 24712, имот №
000116 по КВС на с.Дюлево.

Имот № 000116 /нула, нула, нула, 
едно, едно, шест/ по КВС на 
с.Дюлево с площ от 10,727дка /десет 
дка седемстотин двадесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, местност "Суха река".

259,10лева /двеста петдесет и 
девет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1317/2015-12-02

 1095  3005/01-06-2015  3005
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 003032 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 003032 /нула, нула, три, 
нула, три, две/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 7,443дка /седем дка 
четиристотин четиридесет и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
четвърта, местност "Еркесията".

864,10лева /осемстотин 
шестдесет и четири лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1096  3006/01-06-2015  3006
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 003033 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 003033 /нула, нула, три, 
нула, три, три/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 6,470дка /шест дка 
четиристотин и седемдесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: четвърта, 
местност "Еркесията".

751,20лева /седемстотин 
петдесет и един лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1097  3007/01-06-2015  3007
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 005034 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 005034 /нула, нула, пет, 
нула, три, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 8,240дка /осем дка 
двеста и четиридесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Караманов дол".

726,80лева /седемстотин 
двадесет и шест лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1098  3008/02-06-2015  3008
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 013018 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 013018 /нула, едно, три, 
нула, едно, осем/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 3,998дка /три дка 
деветстотин деветдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Бенек баир".

105,70лева /сто и пет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 011038 /нула, едно, едно, 
нула, три, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
0,928дка /деветстотин двадесет и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1099  3009/03-06-2015  3009
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011038 по КВС на с.Долно Ябълково.

осем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

95,50лева /деветдесет и пет лева 
и 50ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1314/2015-12-02

 1100  3010/03-06-2015  3010
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011034 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011034 /нула, едно, едно, 
нула, три, четири/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,084дка /един 
дка осемдесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

111,50лева /сто и единадесет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1314/2015-12-02

 1101  3011/03-06-2015  3011
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011037 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011037 /нула, едно, едно, 
нула, три, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,634дка /един 
дка шестстотин тридесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 364/ю1 с площ от 
0,774дка /седемстотин седемдесет и 
четири кв.м./, широколистна гора.

168,10лева /сто шестдесет и 
осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1314/2015-12-02

 1102  3012/03-06-2015  3012
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 011040 
по КВС на с.Белила.

Имот № 011040 /нула, едно, едно, 
нула, четири, нула/ по КВС на 
с.Белила с площ от 3,426дка /три дка 
четиристотин двадесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

82,70лева /осемдесет и два лева 
и 70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1319/2015-12-02

 1103  3013/03-06-2015  3013
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Горно Ябълково, ЕКАТТЕ 17035, имот 
№ 010040 по КВС на с.Горно Ябълково.

Имот № 010040 /нула, едно, нула, 
нула, четири, нула/ по КВС на 
с.Горно Ябълково с площ от 
1,027дка /един дка двадесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Край село".

115,70лева /сто и петнадесет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец на основание 
чл.12, ал.5 от ЗОС.

 1104  3014/03-06-2015  3014
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Горно Ябълково, ЕКАТТЕ 17035, имот 
№ 010032 по КВС на с.Горно Ябълково.

Имот № 010032 /нула, едно, нула, 
нула, три, две/ по КВС на с.Горно 
Ябълково с площ от 8,863дка /осем 
дка осемстотин шестдесет и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Край село".

1085,70лева /хиляда осемдесет и 
пет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1105  3015/03-06-2015  3015
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Горно Ябълково, ЕКАТТЕ 17035, имот 
№ 010040 по КВС на с.Горно Ябълково.

Имот № 010158 /нула, едно, нула, 
едно, пет, осем/ по КВС на с.Горно 
Ябълково с площ от 1,914дка /един 
дка деветстотин и четиринадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Край село".

215,70лева /двеста и петнадесет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 109044 /едно, нула, девет, 
нула, четири, четири/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 1,086дка /един 
дка осемдесет и шест квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 199,60лева /сто деветдесет и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК Заповед за отписване:
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 1106  3016/03-06-2015  3016

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
109044 по КВС на гр.Средец.

залесена територия, попадащ в 
отдел/подотдел: 97/10 - прокар, 
местност "Червен бряг". Имотът е 
образуван от имот № 109038 /едно, 
нула, девет, нула, три, осем/.

девет лева и 60ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

1318/2015-12-02

 1107  3017/03-06-2015  3017
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
109045 по КВС на гр.Средец.

Имот № 109045 /едно, нула, девет, 
нула, четири, пет/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 
35,212дка /тридесет и пет дка двеста 
и дванадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: залесена 
територия, попадащ в 
отдел/подотдел: 97/5 - 0,009дка шосе, 
97/7 - 0,891дка голина, 97/в -
11,088дка широколистна гора, 97/г -
19,277дка иглолистна гора, 97/д -
0,938дка широколистна гора, 97/10 -
2,522дкапрокар, местност "Червен 
бряг". Имотът е образуван от имот №
109038 /едно, нула, девет, нула, три, 
осем/.

6470,20лева /шест хиляди 
четиристотин и седемдесет лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1108  3018/08-06-2015  3018

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.90 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.90 /петдесет и четири 
точка деветдесет/ с площ от 
2008кв.м. /две хиляди и осем 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: наводнени естествени 
ливади, категория на имота: ІІІ /трета/ 
по плана на новообразуваните имоти 
на местност "Долапски баир" в 
землище гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-57 от 02.06.2003г. 
на Областен управител гр.Бургас на 
основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

246,00лева /двеста четиридесет 
и шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1311/2015-12-02

 1109  3019/10-06-2015  3019
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 013037 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 013037 /нула, едно, три, 
нула, три, седем/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 4,003дка /четири дка и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Бенек баир".

105,90лева /сто и пет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1110  3020/10-06-2015  3020
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 013049 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 013049 /нула, едно, три, 
нула, четири, девет/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 4,004дка /четири 
дка и четири квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Бенек 
баир".

105,90лева /сто и пет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1111  3021/10-06-2015  3021
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033016 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033016 /нула, три, три, нула, 
едно, шест/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,229дка /един дка двеста 
двадесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Пладнището".

32,50лева /тридесет и два лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1112  3022/10-06-2015  3022
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033018 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033018 /нула, три, три, нула, 
едно, осем/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,988дка /деветстотин 
осемдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Пладнището".

26,10лева /двадесет и шест лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 033027 /нула, три, три, нула, 
две, седем/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,634дка /един дка 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1113  3023/10-06-2015  3023
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033027 
по КВС на с.Дебелт.

шестстотин тридесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Пладнището".

43,20лева /четиридесет и три 
лева и 20ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1114  3024/10-06-2015  3024
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033028 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033028 /нула, три, три, нула, 
две, осем/ по КВС на с.Дебелт с площ 
от 0,509дка /петстотин и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Пладнището".

13,50лева /тринадесет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1115  3025/11-06-2015  3025
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033029 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033029 /нула, три, три, нула, 
две, девет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,719дка /седемстотин и 
деветнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Пладнището".

19,00лева /деветнадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1116  3026/11-06-2015  3026
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033043 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033043 /нула, три, три, нула, 
четири, три/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,663дка /шестстотин 
шестдесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Пладнището".

17,50лева /седемнадесет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1117  3027/11-06-2015  3027
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033048 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033048 /нула, три, три, нула, 
четири, осем/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,286дка /един дка двеста 
осемдесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Пладнището".

34,00лева /тридесет и четири 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1118  3028/11-06-2015  3028
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033053 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033053 /нула, три, три, нула, 
пет, три/ по КВС на с.Дебелт с площ 
от 0,274дка /двеста седемдесет и 
четири квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Пладнището". Имотът е образуван 
от имот № 033015.

 7,20лева /седем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1119  3029/11-06-2015  3029
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033059 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033059 /нула, три, три, нула, 
пет, девет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,889дка /осемстотин 
осемдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Пладнището".

23,50лева /двадесет и три лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1120  3030/11-06-2015  3030
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033060 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033060 /нула, три, три, нула, 
шест, нула/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 2,140дка /два дка сто и 
четиридесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Пладнището".

56,60лева /петдесет и шест лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1121  3031/16-06-2015  3031
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033064 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033064 /нула, три, три, нула, 
шест, четири/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,991дка /деветстотин 
деветдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 

26,20лева /двадесет и шест лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Page 149 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



"Пладнището".

 1122  3032/16-06-2015  3032
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033065 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033065 /нула, три, три, нула, 
шест, пет/ по КВС на с.Дебелт с площ 
от 1,009дка /един дка и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Пладнището".

26,70лева /двадесет и шест лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1123  3033/16-06-2015  3033
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033067 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033067 /нула, три, три, нула, 
шест, седем/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,096дка /един дка 
деветдесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Пладнището".

29,00лева /двадесет и девет лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1124  3034/16-06-2015  3034
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033070 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033070 /нула, три, три, нула, 
седем, нула/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,038дка /един дка тридесет 
и осем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Пладнището".

27,50лева /двадесет и седем лева 
и 50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1125  3035/16-06-2015  3035
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033089 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033089 /нула, три, три, нула, 
осем, девет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,893дка /един дка 
осемстотин деветдесет и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Пладнището".

50,10лева /петдесет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1126  3036/16-06-2015  3036
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033095 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033095 /нула, три, три, нула, 
девет, пет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,566дка /петстотин 
шестдесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Пладнището".

15,00лева /петнадесет лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1127  3037/23-06-2015  3037

обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, ЕКАТТЕ 15816, УПИ ІІІ-9 
квартал 3 по ПУП на с.Голямо Буково, 
одобрен със заповед № 106 от 
14.11.1989г.

65/665кв.м. /шестдесет и пет върху 
шестстотин шестдесет и пет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ІІІ-
9 /три римско, имот девет/ в квартал 
8 /осем/ по ПУП на с.Голямо Буково, 
целият с площ от 
665кв.м. /шестстотин шестдесет и пет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

135,70лева /сто тридесет и пет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1128  3038/23-06-2015  3038

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ ІІ-общ. квартал 42 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД 17-4 от 23.10.2007г., 
решение № 355 от 27.01.2010г. на ОС 
Средец, изм. със заповед № 36 от 
18.05.2012г. и заповед № 30 от 
09.06.2015г. на Кмета на община Средец.

Урегулиран поземлен имот ІІ-
общ. /втори римско/ в квартал 
42 /четиридесет и две/ по ПУП на 
с.Загорци с площ от 
404кв.м. /четиристотин и четири 
квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

1129,60лева /хиляда сто 
двадесет и девет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1129  3039/23-06-2015  3039

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ ІХ-общ. квартал 42 
по ПУП на с.Загорци, одобрен със 
заповед № РД 17-4 от 23.10.2007г., 
решение № 355 от 27.01.2010г. на ОС 
Средец, изм. със заповед № 36 от 
18.05.2012г. и заповед № 30 от 
09.06.2015г. на Кмета на община Средец.

Урегулиран поземлен имот ІХ-
общ. /девети римско/ в квартал 
42 /четиридесет и две/ по ПУП на 
с.Загорци с площ от 
541кв.м. /петстотин четиридесет и 
един квадратни метра/, отреден за 
жилищно застрояване.

843,60лева /осемстотин 
четиридесет и три лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 062034 /нула, шест, две, 
нула, три, четири/ по КВС на Имотът се управлява 
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 1130  3040/23-06-2015  3040
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 062034 
по КВС на с.Дебелт.

с.Дебелт с площ от 4,095дка /четири 
дка деветдесет и пет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Циганска чешма".

108,30лева /сто и осем лева и 
30ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1131  3041/23-06-2015  3041
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 063030 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 063030 /нула, шест, три, 
нула, три, нула/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 22,988дка /двадесет и два дка 
деветстотин осемдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
четвърта, местност "Киряков 
кладенец".

3262,00лева /три хиляди двеста 
шестдесет и два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1132  3042/23-06-2015  3042
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 062042 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 062042 /нула, шест, две, 
нула, четири, три/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 6,265дка /шест 
дка двеста шестдесет и пет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
полска култура, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Циганска чешма". Имота е 
образуван от имот № 062005.

 180,10лева /сто и осемдесет лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1133  3043/23-06-2015  3043
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034247 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034247 /нула, три, четири, 
две, четири, седем/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 4,548дка /четири 
дка петстотин четиридесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Градището". Имота 
е образуван от имот № 034233.

 130,80лева /сто и тридесет лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1134  3044/23-06-2015  3044
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 042023 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 042023 /нула, четири, две, 
нула, две, три/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 2,961дка /два дка 
деветстотин шестдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култура, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма, местност "Христикова каба".

162,90лева /сто шестдесет и два 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1135  3045/24-06-2015  3045
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 045013 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 045013 /нула, четири, пет, 
нула, едно, три/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 7,429дка /седем дка 
четиристотин двадесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
четвърта, местност "Гайтанов 
парцел".

862,50лева /осемстотин 
шестдесет и два лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1136  3046/24-06-2015  3046
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 053121 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 053121 /нула, пет, три, едно, 
две, едно/ по КВС на с.Дебелт с площ 
от 9,905дка /девет дка деветстотин и 
пет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност "Герена".

1469,40лева /хиляда 
четиристотин шестдесет и девет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1137  3047/24-06-2015  3047
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 053123 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 053123 /нула, пет, три, едно, 
две, три/ по КВС на с.Дебелт с площ 
от 2,824дка /два дка осемстотин 
двадесет и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Герена".

418,90лева /четиристотин и 
осемнадесет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 062020 /нула, шест, две, 
нула, две, нула/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 6,004дка /шест дка и четири 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1138  3048/24-06-2015  3048

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 062020 
по КВС на с.Дебелт.

квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: полска култула, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Циганска чешма".

158,80лева /сто петдесет и осем 
лева и 80ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1139  3049/26-06-2015  3049
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034090 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034090 /нула, три, четири, 
нула, девет, нула/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 0,656дка /шестстотин 
петдесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

17,40лева /седемнадесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1140  3050/26-06-2015  3050
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034102 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034102 /нула, три, четири, 
едно, нула, две/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 2,039дка /два дка тридесет и 
девет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Градището".

53,90лева /петдесет и три лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1141  3051/26-06-2015  3051
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034128 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034128 /нула, три, четири, 
едно, две, осем/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,815дка /осемстотин и 
петнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Градището".

21,60лева /двадесет и един лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1142  3052/26-06-2015  3052
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034148 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034148 /нула, три, четири, 
едно, четири, осем/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
0,922дка /деветстотин двадесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Градището".

24,40лева /двадесет и четири 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1143  3053/26-06-2015  3053
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034164 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034164 /нула, три, четири, 
едно, шест, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,704дка /един дка 
седемстотин и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Градището".

45,10лева /четиридесет и пет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1144  3054/29-06-2015  3054
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот №
0341664 по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034166 /нула, три, четири, 
едно, шест, шест/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 1,114дка /един дка сто и 
четиринадесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

29,50лева /двадесет и девет лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1145  3055/29-06-2015  3055
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034205 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034205 /нула, три, четири, 
две, нула, пет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,699дка /шестстотин 
деветдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

18,50лева /осемнадесет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1146  3056/29-06-2015  3056
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034207 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034207 /нула, три, четири, 
две, нула, седем/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 1,107дка /един дка сто и 
седем квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: полска култура, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Градището".

29,30лева /двадесет и девет лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 1147  3057/29-06-2015  3057
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034214 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034214 /нула, три, четири, 
две, едно, четири/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 2,043дка /два дка 
четиридесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

54,00лева /петдесет и четири 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1148  3058/29-06-2015  3058
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034217 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034217 /нула, три, четири, 
две, едно, седем/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 0,669дка /шестстотин 
шестдесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

17,70лева /седемнадесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1149  3059/30-06-2015  3059
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
013048 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 013048 /нула, едно, три, 
нула, четири, осем/ по КВС на 
с.Белеврен с площ от 1,753дка /един 
дка седемстотин петдесет и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

70,60лева /седемдесет лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1227/2015-11-06

 1150  3060/30-06-2015  3060
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
013062 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 013062 /нула, едно, три, 
нула, шест, две/ по КВС на 
с.Белеврен с площ от 1,544дка /един 
дка петстотин четиридесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

62,10лева /шестдесет и два лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1227/2015-11-06

 1151  3061/30-06-2015  3061
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
016054 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 016054 /нула, едно, шест, 
нула, пет, четири/ по КВС на 
с.Белеврен с площ от 1,798дка /един 
дка седемстотин деветдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

66,10лева /шестдесет и шест 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1227/2015-11-06

 1152  3062/30-06-2015  3062
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белеврен, ЕКАТТЕ 03349, имот №
016060 по КВС на с.Белеврен.

Имот № 016060 /нула, едно, шест, 
нула, шест, нула/ по КВС на 
с.Белеврен с площ от 3,198дка /три 
дка сто деветдесет и осем квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

117,60лева /сто и седемнадесет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1227/2015-11-06

 1153  3063/30-06-2015  3063
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Голямо Буково, ЕКАТТЕ 15816, имот 
№ 052015 по КВС на с.Голямо Буково.

Имот № 052015 /нула, пет, две, нула, 
едно, пет/ по КВС на с.Голямо Буково 
с площ от 0,829дка /осемстотин 
двадесет и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Буланска лъка", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

85,30лева /осемдесет и пет лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1228/2015-11-06

Имот № 205019 /две, нула, пет, нула, 
едно, девет/ по КВС на с.Факия с 
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 1154  3064/30-06-2015  3064
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 76039 
по КВС на с.Факия.

площ от 5,754дка /пет дка 
седемстотин петдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: шеста, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

536,00лева /петстотин тридесет 
и шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1155  3065/30-06-2015  3065
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Пънчево, ЕКАТТЕ 59015, имот №
000114 по КВС на с.Пънчево.

Имот № 000114 /нула, нула, нула, 
едно, едно, четири/ по КВС на 
с.Пънчево с площ от 
0,455дка /четиристотин петдесет и 
пет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"До село".

26,20лева /двадесет и шест лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1299/2015-11-27

 1156  3066/30-06-2015  3066
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Горно Ябълково, ЕКАТТЕ 17035, имот 
№ 010016 по КВС на с.Горно Ябълково.

Имот № 010016 /нула, едно, нула, 
нула, едно, шест/ по КВС на с.Горно 
Ябълково с площ от 6,100дка /шест 
дка и сто квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село".

687,50лева /шестстотин 
осемдесет и седем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1328/2015-12-09

 1157  3067/30-06-2015  3067
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Горно Ябълково, ЕКАТТЕ 17035, имот 
№ 010028 по КВС на с.Горно Ябълково.

Имот № 010028 /нула, едно, нула, 
нула, две, осем/ по КВС на с.Горно 
Ябълково с площ от 
0,528дка /петстотин двадесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Край село".

54,30лева /петдесет и четири 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1329/2015-12-09

 1158  3068/30-06-2015  3068
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Горно Ябълково, ЕКАТТЕ 17035, имот 
№ 010066 по КВС на с.Горно Ябълково.

Имот № 010066 /нула, едно, нула, 
нула, шест, шест/ по КВС на с.Горно 
Ябълково с площ от 1,661дка /един 
дка шестстотин шестдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Край село".

187,20лева /сто осемдесет и 
седем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1329/2015-12-09

 1159  3069/30-06-2015  3069
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Горно Ябълково, ЕКАТТЕ 17035, имот 
№ 010063 по КВС на с.Горно Ябълково.

Имот № 010063 /нула, едно, нула, 
нула, шест, три/ по КВС на с.Горно 
Ябълково с площ от 2,218дка /два дка 
двеста и осемнадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Край село".

228,20лева /двеста двадесет и 
осем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1329/2015-12-09

 1160  3070/07-07-2015  3070
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 033102 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 033102 /нула, три, три, едно, 
нула, две/ по КВС на с.Дебелт с площ 
от 1,046дка /един дка четиридесет и 
шест квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Пладнището".

27,70лева /двадесет и седем лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1161  3071/07-07-2015  3071
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034002 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034002 /нула, три, четири, 
нула, нула, две/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,923дка /деветстотин 
двадесет и три квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

24,40лева /двадесет и четири 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 034005 /нула, три, четири, 
нула, нула, пет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,669дка /шестстотин 
шестдесет и девет квадратни метра/, 17,70лева /седемнадесет лева и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 1162  3072/07-07-2015  3072

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034005 
по КВС на с.Дебелт.

начин на трайно ползване: полска 
култура, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

70ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1163  3073/07-07-2015  3073
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034012 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034012 /нула, три, четири, 
нула, едно, две/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 0,655дка /шестстотин 
петдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

17,30лева /седемнадесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1164  3074/07-07-2015  3074
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034032 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034032 /нула, три, четири, 
нула, три, две/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,161дка /един дка сто 
шестдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

30,70лева /тридесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1165  3075/07-07-2015  3075
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034034 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034034 /нула, три, четири, 
нула, три, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 1,150дка /един дка 
сто и петдесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

30,40лева /тридесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1166  3076/07-07-2015  3076
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034035 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034035 /нула, три, четири, 
нула, три, пет/ по КВС на с.Дебелт с 
площ от 1,517дка /един дка петстотин 
и седемнадесет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

40,10лева /четиридесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1167  3077/07-07-2015  3077
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034039 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034039 /нула, три, четири, 
нула, три, девет/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 0,865дка /осемстотин 
шестдесет и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

22,90лева /двадесет и два лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1168  3078/08-07-2015  3078
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034057 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034057 /нула, три, четири, 
нула, пет, седем/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 1,172дка /един дка сто 
седемдесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

31,00лева /тридесет и един лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1169  3079/08-07-2015  3079
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034075 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034075 /нула, три, четири, 
нула, седем, пет/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 0,915дка /деветстотин и 
петнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Градището".

24,20лева /двадесет и четири 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1170  3080/08-07-2015  3080
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034076 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034076 /нула, три, четири, 
нула, седем, шест/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
0,596дка /петстотин деветдесет и 
шест квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 

15,80лева /петнадесет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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"Градището".

 1171  3081/08-07-2015  3081
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034077 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034077 /нула, три, четири, 
нула, седем, седем/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 
0,715дка /седемстотин и петнадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Градището".

18,90лева /осемнадесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1172  3082/08-07-2015  3082
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 034089 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 034089 /нула, три, четири, 
нула, осем, девет/ по КВС на с.Дебелт 
с площ от 0,498дка /четиристотин 
деветдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Градището".

13,20лева /тринадесет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1173  3083/09-07-2015  3083

обл.Бургас, общ.Средец, с.Кубадин, 
ЕКАТТЕ 40419, УПИ ХІІ-184 квартал 28 
по ПУП на с.Кубадин, одобрен със 
заповед № 3885 от 24.12.1950г.

700/1960кв.м. /седемстотин върху 
хиляда деветстотин и шестдесет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от бивша улица към УПИ 
ХІІ- 184 /дванадесет римско, имот сто 
осемдесет и четири/ в квартал 
28 /двадесет и осем/ по ПУП на 
с.Кубадин, целият с площ от 
1960кв.м. /хиляда деветстотин и 
шестдесет квадратни метра/. Имотът 
е отреден за жилищно строителство.

1596,00лева /хиляда петстотин 
деветдесет и шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1174  3084/09-07-2015  3084

обл.Бургас, общ.Средец, с.Кубадин, 
ЕКАТТЕ 40419, УПИ ХІ-184 квартал 28 
по ПУП на с.Кубадин, одобрен със 
заповед № 3885 от 24.12.1950г.

135/1065кв.м. /сто тридесет и пет 
върху хиляда шестдесет и пет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от бивша улица към УПИ 
ХІ- 184 /единадесет римско, имот сто 
осемдесет и четири/ в квартал 
28 /двадесет и осем/ по ПУП на 
с.Кубадин, целият с площ от 
1065кв.м. /хиляда шестдесет и пет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

281,90лева /двеста осемдесет и 
един лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1175  3085/13-07-2015  3085
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Драка, ЕКАТТЕ 23529, имот № 023013 
по КВС на с.Драка.

Имот № 023013 /нула, две, три, нула, 
едно, три/ по КВС на с.Драка с площ 
от 2,802дка /два дка осемстотин и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Край село".

74,10лева /седемдесет и четири 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
255/2019-01-14

 1176  3086/13-07-2015  3086
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Драка, ЕКАТТЕ 23529, имот № 023014 
по КВС на с.Драка.

Имот № 023014 /нула, две, три, нула, 
едно, четири/ по КВС на с.Драка с 
площ от 3,000дка /три дка /, начин на 
трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Край 
село".

72,50лева /седемдесет и два лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1316/2015-12-02

 1177  3087/13-07-2015  3087
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Дюлево, ЕКАТТЕ 24712, имот №
000483 по КВС на с.Дюлево.

Имот № 000483 /нула, нула, нула, 
четири, осем, три/ по КВС на 
с.Дюлево с площ от 
0,755дка /седемстотин петдесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Давидов кладенец".

66,60лева /шестдесет и шест 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

Имот № 000484 /нула, нула, нула, 
четири, осем, четири/ по КВС на 
с.Дюлево с площ от 0,300дка /триста 
квадратни метра/, начин на трайно 26,50лева /двадесет и шест лева 

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
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 1178  3088/13-07-2015  3088

с.Дюлево, ЕКАТТЕ 24712, имот №
000484 по КВС на с.Дюлево.

ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Давидов кладенец".

и 50ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1179  3089/13-07-2015  3089
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

с.Дюлево, ЕКАТТЕ 24712, имот №
000485 по КВС на с.Дюлево.

Имот № 000485 /нула, нула, нула, 
четири, осем, пет/ по КВС на 
с.Дюлево с площ от 
30,301дка /тридесет дка триста и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Давидов кладенец".

2672,50лева /две хиляди 
шестстотин седемдесет и два 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1180  3090/13-07-2015  3090
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
035179 по КВС на гр.Средец.

Имот № 035179 /нула, три, пет, едно, 
седем, девет/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 3,000дка /три дка /, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девата /2,938/ и 
четвърта /0,062/, местност "Новата 
воденица".

94,50лева /деветдесет и четири 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1262/2015-11-13

 1181  3091/13-07-2015  3091
обл.Бургас, общ.Средец, землището на 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
035180 по КВС на гр.Средец.

Имот № 035180 /нула, три, пет, едно, 
осем, нула/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 25,993дка /двадесет и пет дка 
деветстотин деветдесет и три 
квадратни метра /, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
девата /17,075/ и четвърта /8,918/, 
местност "Новата воденица".

2083,30лева /две хиляди 
осемдесет и три лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1182  3092/14-07-2015  3092
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
019002 по КВС на гр.Средец.

Имот № 019002 /нула, едно, девет, 
нула, нула, две/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 9,958дка /девет дка 
деветстотин петдесет и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: трайни насаждения -
овощна градина, категория на земята 
при неполивни условия: 
седма,местност "Лисичи баир", начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне.

985,80лева /деветстотин 
осемдесет и пет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1313/2015-12-02

 1183  3093/14-07-2015  3093
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
025018 по КВС на гр.Средец.

Имот № 025018 /нула, две, пет, нула, 
едно, осем/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 4,401дка /четири дка 
четиристотин и един квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
трайни насаждения - овощна градина, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма,местност 
"Калдаръма", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

435,70лева /четиристотин 
тридесет и пет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1313/2015-12-02

 1184  3094/14-07-2015  3094
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
025030 по КВС на гр.Средец.

Имот № 025030 /нула, две, пет, нула, 
три, нула/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 1,300дка /един дка и триста 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: трайни насаждения -
овощна градина, категория на земята 
при неполивни условия: 
седма,местност "Калдаръма", начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне.

128,70лева /сто двадесет и осем 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1313/2015-12-02

 1185  3095/15-07-2015  3095

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №

Имот № 025031 /нула, две, пет, нула, 
три, едно/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 5,499дка /пет дка 
четиристотин деветдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: трайни насаждения -

544,40лева /петстотин 
четиридесет и четири лева и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК Заповед за отписване:
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025031 по КВС на гр.Средец. овощна градина, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "Калдаръма", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

40ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

1261/2015-11-13

 1186  3096/15-07-2015  3096
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
025032 по КВС на гр.Средец.

Имот № 025032 /нула, две, пет, нула, 
три, две/ по КВС на гр.Средец с площ 
от 8,719дка /осем дка седемстотин и 
деветнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: трайни 
насаждения - овощна градина, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност 
"Калдаръма", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

863,20лева /осемстотин 
шестдесет и три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1261/2015-11-13

 1187  3097/15-07-2015  3097
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
025038 по КВС на гр.Средец.

Имот № 025038 /нула, две, пет, нула, 
три, осем/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 6,180дка /шест дка сто и 
осемдесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: трайни насаждения 
- овощна градина, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма /6,109/ и четвърта /0,071/, 
местност "Калдаръма", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

623,10лева /шестстотин двадесет 
и три лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1312/2015-12-02

 1188  3098/15-07-2015  3098
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
025041 по КВС на гр.Средец.

Имот № 025041 /нула, две, пет, нула, 
четири, едно/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 4,180дка /четири дка сто и 
осемдесет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: трайни насаждения 
- овощна градина, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма /3,913/ и четвърта /0,267/, 
местност "Калдаръма", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

456,10лева /четиристотин 
петдесет и шест лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1313/2015-12-02

 1189  3099/31-07-2015  3099
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 009706 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 009706 /нула, нула, девет, 
седем, нула, шест/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 4,315дка /четири 
дка триста и петнадесет квадратни 
метра/ с начин на трайно ползване: 
друга селищна територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
девета, местност "Арпа дере".

8284,80лева /осем хиляди двеста 
осемдесет и четири лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1190  3100/31-07-2015  3100
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дебелт, ЕКАТТЕ 20273, имот № 000464 
по КВС на с.Дебелт.

Имот № 000464 /нула, нула, нула, 
четири, шест, четири/ по КВС на 
с.Дебелт с площ от 0,307дка /триста и 
седем квадратни метра/ с начин на 
трайно ползване: друга селищна 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"До село".

589,40лева /петстотин осемдесет 
и девет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1191  3101/18-08-2015  3101

обл.Бургас, общ.Средец, с.Граничар, 
ЕКАТТЕ 17779, УПИ ХVІІ-129 квартал 6 
по ПУП на с.Граничар, одобрен със 
заповед № 71 от 22.08.1991г.

260/1160кв.м. /двеста и шестдесет 
върху хиляда сто и шестдесет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ХVІІ-
129 /седемнадесет римско, имот сто 
двадесет и девет/ в квартал 6 /шест/ 
по ПУП на с.Граничар, целият с площ 
от 1160кв.м. /хиляда сто и шестдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

542,90лева /петстотин 
четиридесет и два лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Граничар, 

7/1045кв.м. /седем върху хиляда 
четиридесет и пет квадратни метра/ 
идеални части, придаваеми от улица 
към УПИ ХVІ-129 /шестнадесет 

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
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 1192  3102/18-08-2015  3102

ЕКАТТЕ 17779, УПИ ХVІ-129 квартал 6 
по ПУП на с.Граничар, одобрен със 
заповед № 71 от 22.08.1991г.

римско, имот сто двадесет и девет/ в 
квартал 6 /шест/ по ПУП на 
с.Граничар, целият с площ от 
1045кв.м. /хиляда четиридесет и пет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

14,60лева /четиринадесет лева и 
60ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1193  3103/21-08-2015  3103

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ V-30 квартал 5 по 
ПУП на с.Факия, одобрен със заповед №
5 от 12.01.1990г.

12/543кв.м. /дванадесет върху 
петстотин четиридесет и три 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ V-
30 /пет римско, имот тридесет/ в 
квартал 5 /пет/ по ПУП на с.Факия, 
целият с площ от 543кв.м. /петстотин 
четиридесет и три квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

27,40лева /двадесет и седем лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1304/2015-12-02

 1194  3104/21-08-2015  3104
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021033 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021033 /нула, две, 
едно,нула, три, три/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 3,441дка /три 
дка четиристотин четиридесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Около село".

89,70лева /осемдесет и девет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1598/2016-12-21

 1195  3105/21-08-2015  3105
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021034 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021034 /нула, две, едно, 
нула, три, четири/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 1,010дка /един 
дка и десет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Около село".

40,70лева /четиридесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1598/2016-12-21

 1196  3106/21-08-2015  3106
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021038 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021038 /нула, две, едно, 
нула, три, осем/ по КВС на с.Сливово 
с площ от 1,686дка /един дка 
шестстотин осемдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Около село".

62,00лева /шестдесет и два лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1596/2016-12-21

 1197  3107/21-08-2015  3107
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021039 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021039 /нула, две, едно, 
нула, три, девет/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 1,418дка /един 
дка четиристотин и осемнадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Около село".

52,10лева /петдесет и два лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1596/2016-12-21

 1198  3108/24-08-2015  3108
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021045 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021045 /нула, две, едно, 
нула, четири, пет/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 4,168дка /четири 
дка сто шестдесет и осем квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Около село".

153,20лева /сто петдесет и три 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1598/2016-12-21

 1199  3109/24-08-2015  3109
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021046 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021046 /нула, две, едно, 
нула, четири, шест/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 
0,672дка /шестстотин седемдесет и 
два квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Около село".

24,70лева /двадесет и четири 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1200  3110/24-08-2015  3110
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №

Имот № 021049 /нула, две, едно, 
нула, четири, девет/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 4,209дка /четири 
дка двеста и девет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 

169,40лева /сто шестдесет и 
девет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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021049 по КВС на с.Сливово. категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Около 
село".

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1201  3111/24-08-2015  3111
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021057 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021057 /нула, две, едно, 
нула, пет, седем/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 
0,816дка /осемстотин и шестнадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Около село".

30,00лева /тридесет лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1202  3112/24-08-2015  3112
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021060 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021060 /нула, две, едно, 
нула, шест, нула/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 
0,889дка /осемстотин осемдесет и 
девет квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Около село".

32,70лева /тридесет и два лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1203  3113/24-08-2015  3113
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021063 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021063 /нула, две, едно, 
нула, шест, три/ по КВС на с.Сливово 
с площ от 0,813дка /осемстотин и 
тринадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Около село".

29,90лева /двадесет и девет лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1204  3114/24-08-2015  3114
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021065 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021065 /нула, две, едно, 
нула, шест, пет/ по КВС на с.Сливово 
с площ от 1,436дка /един дка 
четиристотин тридесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Около село".

52,80лева /петдесет и два лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1205  3115/24-08-2015  3115
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021066 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021066 /нула, две, едно, 
нула, шест, шест/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 
0,525дка /петстотин двадесет и пет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Около село".

19,30лева /деветнадесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1206  3116/24-08-2015  3116
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021067 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021067 /нула, две, едно, 
нула, шест, седем/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 0,326дка /триста 
двадесет и шест квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Около 
село".

13,10лева /тринадесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1207  3117/27-08-2015  3117
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
000248 по КВС на с.Сливово.

Имот № 000248 /нула, нула, нула, 
две, четири, осем/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 
13,501дка /тринадесет дка петстотин 
и един квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Трънов дол". Имота попада в 
отдел/подотдел: 541/а - 12,086дка / 
дванадесет дка осемдесет и шест 
квадратни метра/ широколистна гора.

675,10лева /шестстотин 
седемдесет и пет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1208  3118/27-08-2015  3118
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021001 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021001 /нула, две, едно, 
нула, нула, едно/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 1,006дка /един 
дка и шест квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 

40,50лева /четиридесет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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осма, местност "Около село". от ЗОС.

 1209  3119/27-08-2015  3119
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021005 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021005 /нула, две, едно, 
нула, нула, пет/ по КВС на с.Сливово 
с площ от 0,119дка /сто и 
деветнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Около село".

4,80лева /четири лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1210  3120/27-08-2015  3120
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021008 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021008 /нула, две, едно, 
нула, нула, осем/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 1,886дка /един 
дка осемстотин осемдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: друга селскостопанска 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Около село".

82,50лева /осемдесет и два лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1211  3121/27-08-2015  3121
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021014 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021014 /нула, две, едно, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 1,272дка /един 
дка двеста седемдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Около село".

51,20лева /петдесет и един лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1212  3122/28-08-2015  3122
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021015 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021015 /нула, две, едно, 
нула, едно, пет/ по КВС на с.Сливово 
с площ от 0,834дка /осемстотин 
тридесет и четири квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Около 
село".

834,00лева /осемстотин тридесет 
и четири лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1213  3123/28-08-2015  3123
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021026 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021026 /нула, две, едно, 
нула, две, шест/ по КВС на с.Сливово 
с площ от 0,940дка /деветстотин и 
четиридесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Около 
село".

37,80лева /тридесет и седем лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1214  3124/28-08-2015  3124
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021027 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021027 /нула, две, едно, 
нула, две, седем/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 2,308дка /два дка 
триста и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Около 
село".

92,90лева /деветдесет и два лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1215  3125/28-08-2015  3125
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021028 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021028 /нула, две, едно, 
нула, две, осем/ по КВС на с.Сливово 
с площ от 2,212дка /два дка двеста и 
дванадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Около 
село".

89,00лева /осемдесет и девет 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1216  3126/28-08-2015  3126
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021030 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021030 /нула, две, едно, 
нула, три, нула/ по КВС на с.Сливово 
с площ от 0,888дка /осемстотин 
осемдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 

35,70лева /тридесет и пет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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условия: осма, местност "Около 
село".

от ЗОС.

 1217  3127/28-08-2015  3127
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
021032 по КВС на с.Сливово.

Имот № 021032 /нула, две, едно, 
нула, три, две/ по КВС на с.Сливово с 
площ от 2,551дка /два дка петстотин 
петдесет и един квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Около 
село".

102,70лева /сто и два лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1598/2016-12-21

 1218  3128/07-09-2015  3128
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
000014 по КВС на с.Сливово.

Имот № 000014 /нула, нула, нула, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 10,496дка /десет 
дка четиристотин деветдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Стоянкин дол".

661,20лева /шестстотин 
шестдесет и един лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1219  3129/10-09-2015  3129
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
000084 по КВС на с.Сливово.

Имот № 000084 /нула, нула, нула, 
нула, осем, четири/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 
14,872дка /четиринадесет дка 
осемстотин седемдесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Азмака".

843,20лева /осемстотин 
четиридесет и три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1220  3130/28-09-2015  3130

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
УПИ І квартал 114 по ПУП на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД 09-166 от 
24.09.2011 г., заповед № 49 от 
14.09.2011г.

Масивна едноетажна сграда със 
застроена площ от 238 кв.м. /двеста 
тридесет и осем квадратни метра/, 
представляваща реално обособена 
част от четириетажна масивна сграда, 
цялата с площ от 920 
кв.м. /деветстотин и двадесет кв.м./, 
изградена през 1974 г., находяща се в 
УПИ І /първо римско/ квартал 
114 /сто и четиринадесет/ с площ от 
12 808 кв.м. /дванадесет хиляди 
осемстотин и осем кв.м./ по ПУП на 
гр.Средец.

23360,10лева /двадесет и три 
хиляди триста и шестдесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
гр.Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1221  3131/08-10-2015  3131

обл.Бургас, общ.Средец, ТК "Божура" на 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІІ-30 по 
ПУП на ТК "Божура" на гр.Средец, 
одобрен със заповед № 5 от 15.01.2008г.

УПИ ІІІ-30 /три римско - имот 
тридесет/ в квартал 26 /двадесет и 
шест/ по ПУП на ТК "Божура" на 
гр.Средец, одобрен със заповед № 5 
от 15.01.2008г. с обща площ от 30 
кв.м./тридесет квадратни метра/, 
отреден за обществено застрояване.

77,40лева /седемдесет и седем 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 01.02.2016г. 
т.1 №103 дв.вх.рег.157 се 
учредява възмездно право на 
строеж върху 6кв.м. на 
"ЕВН България 
Електроразпределение" 
Пловдив.

 1222  3132/09-10-2015  3132

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ЕКАТТЕ 20273, УПИ ХVІ квартал 9 по 
ПУП на с.Дебелт, одобрен със заповед №
2596 от 08.07.1965г.

Урегулиран поземлен имот 
ХVІ /шестнадесет римско/ квартал 
9 /девет/ по ПУП на с.Дебелт, целият 
с площ от 1425кв.м. /хиляда 
четиристотин двадесет и 
петквадратни метра/, отреден за : 
потребителна кооперация.

5330,90лева /пет хиляди триста 
и тридесет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1223  3133/14-10-2015  3133

гр.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, ЕИК 
17974, УПИ ІІ квартал 12 по ПУП на 
гр.Средец , одобрен със заповед № РД 
09-166 от 24.09.1986г., заповеди за 
промяна № 78 от 15.12.2014г. и № 45 от 
25.08.2015г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори 
римско/ в квартал 12 /дванадесет/ по 
ПУП на гр.Средец с площ от 2 
596кв.м. /две хиляди петстотин 
деветдесет и шест квадратни метра/. 
Имотът е отреден за обществено 
обслужване.

2596,00лева / две хиляди 
петстотин деветдесет и шест 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С Договор за право на 
строеж от 23.11.2015г.е 
учредено в/у 92кв.м. на 
ЕТ"Неди- Недка Кирова" 
гр.Средец. С договор от 
21.08.2017г.е учредено 
право на надстрояване на 
ЕТ"Неди-Недка Кирова 
Стоянова - Ваньо Динев" 
гр.Средец.

гр.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, ЕИК 
Урегулиран поземлен имот І /първи 

римско/ в квартал 12 /дванадесет/ по Имотът се управлява 
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 1224  3134/14-10-2015  3134

17974, УПИ ІІ квартал 12 по ПУП на 
гр.Средец , одобрен със заповед № РД 
09-166 от 24.09.1986г., заповед за 
промяна № 45 от 25.08.2015г.

ПУП на гр.Средец с площ от 
8296кв.м. /осем хиляди двеста 
деветдесет и шест квадратни метра/. 
Имотът е отреден за комплексно 
застрояване.

53924,00лева /петдесет и три 
хиляди деветстотин двадесет и 
четири лева/.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1225  3135/06-11-2015  3135

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ ІІ-113 квартал 8 по 
ПУП на с.Драчево, одобрен със заповед 
№ 75 от 23.09.1992г.

60/1355кв.м. /шестдесет върху 
хиляда триста петдесет и пет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица -
30кв.м /тридесет кв.м./ и от УПИ ІV-
общ. - 30кв.м./тридесет кв.м./ към 
УПИ ІІ-113 /втори римско, имот сто и 
тринадесет/ в квартал 8 /осем/ по 
ПУП на с.Драчево, целият с площ от 
1355кв.м. /хиляда триста петдесет и 
пет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

136,80лева /сто тридесет и шест 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
251/2016-02-02

 1226  3136/13-11-2015  3136

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ І-283 квартал 31 по 
ПУП на с.Факия, одобрен със заповед №
5 от 12.01.1990г.

40/800кв.м. /четиридесет върху 
осемстотин квадратни метра/ идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ 
І-283 /първи римско, имот двеста 
осемдесет и три/ в квартал 
31 /тридесет и едно/ по ПУП на 
с.Факия, целият с площ от 
800кв.м. /осемстотин квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

91,20лева /деветдесет и един 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
490/2016-03-28

 1227  3137/18-11-2015  3137
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
001018 по КВС на с.Сливово.

Имот № 001018 /нула, нула, едно, 
нула, едно, осем/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 
22,625дка /двадесет и два дка 
шестстотин двадесет и пет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Долния юрт".

468,30лева /четиристотин 
шестдесет и осем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1228  3138/18-11-2015  3138
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
007033 по КВС на с.Сливово.

Имот № 007033 /нула, нула, седем, 
нула, три, три/ по КВС на с.Сливово с 
площ от 9,313дка /девет дка триста и 
тринадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Керемидарника".

224,90лева /двеста двадесет и 
четири лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1229  3139/18-11-2015  3139
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
009011 по КВС на с.Сливово.

Имот № 009011 /нула, нула, девет, 
нула, едно, едно/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 4,400дка /четири 
дка и четиристотин квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Юрта".

161,70лева /сто шестдесет и 
един лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1230  3140/18-11-2015  3140
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
015004 по КВС на с.Сливово.

Имот № 015004 /нула, едно, пет, 
нула, нула, четири/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 
13,222дка /тринадесет дка двеста 
двадесет и два квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Дяковата кашла".

416,50лева /четиристотин и 
шестнадесет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1598/2016-12-21

 1231  3141/18-11-2015  3141
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
024006 по КВС на с.Сливово.

Имот № 024006 /нула, две, четири, 
нула, нула, шест/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 
11,003дка /единадесет дка и три 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 

404,40лева /четиристотин и 
четири лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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осма, местност "Лозята".

 1232  3142/19-11-2015  3142
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
024029 по КВС на с.Сливово.

Имот № 024029 /нула, две, четири, 
нула, две, девет/ по КВС на с.Сливово 
с площ от 8,605дка /осем дка 
шестстотин и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Лозята".

316,20лева /триста и 
шестнадесет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1233  3143/19-11-2015  3143
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
024081 по КВС на с.Сливово.

Имот № 024081 /нула, две, четири, 
нула, осем, едно/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 
17,686дка /седемнадесет дка 
шестстотин осемдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "До село".

650,00лева /шестстотин и 
петдесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1234  3144/19-11-2015  3144
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
024083 по КВС на с.Сливово.

Имот № 024083 /нула, две, четири, 
нула, осем, три/ по КВС на с.Сливово 
с площ от 8,446дка /осем дка 
четиристотин четиридесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Лозята".

310,40лева /триста и десет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1235  3145/19-11-2015  3145
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
029001 по КВС на с.Сливово.

Имот № 029001 /нула, две, девет, 
нула, нула, едно/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 
11,174дка /единадесет дка сто 
седемдесет и четири квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Старо сливово".

269,90лева /двеста шестдесет и 
девет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1236  3146/19-11-2015  3146
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
030001 по КВС на с.Сливово.

Имот № 030001 /нула, три, нула, 
нула, нула, едно/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 8,403дка /осем 
дка четиристотин и три квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма, 
местност "Тумбата".

441,20лева /четиристотин 
четиридесет и един лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1237  3147/19-11-2015  3147
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
031013 по КВС на с.Сливово.

Имот № 031013 /нула, три, едно, 
нула, едно, три/ по КВС на с.Сливово 
с площ от 20,100дка /двадесет дка и 
сто квадратни метра/, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма, местност "Андонов азмак".

904,50лева /деветстотин и 
четири лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1238  3148/19-11-2015  3148
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
033008 по КВС на с.Сливово.

Имот № 033008 /нула, три, три, нула, 
нула, осем/ по КВС на с.Сливово с 
площ от 31,567дка /тридесет и един 
дка петстотин шестдесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Вълнов баир".

994,40лева /деветстотин 
деветдесет и четири лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1239  3149/19-11-2015  3149
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
035003 по КВС на с.Сливово.

Имот № 035003 /нула, три, пет, нула, 
нула, три/ по КВС на с.Сливово с 
площ от 9,947дка /девет дка 
деветстотин четиридесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма, местност "Караманов 
кладенец".

397,90лева /триста деветдесет и 
седем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 041004 /нула, четири, едно, 
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 1240  3150/19-11-2015  3150
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
041004 по КВС на с.Сливово.

нула, нула, четири/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 8,001дка /осем 
дка и един квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма, местност "Новата вода".

360,00лева /триста и шестдесет 
лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1241  3151/24-11-2015  3151
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000037 по КВС на с.Проход.

Имот № 000037 /нула, нула, нула, 
нула, три, седем/ по КВС на с.Проход 
с площ от 13,321дка /тринадесет дка 
триста двадесет и един квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Ай дере".

3596,70лева /три хиляди 
петстотин деветдесет и шест лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1242  3152/24-11-2015  3152
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000045 по КВС на с.Проход.

Имот № 000045 /нула, нула, нула, 
нула, четири, пет/ по КВС на 
с.Проход с площ от 10,259дка /десет 
дка двеста петдесет и девет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност "Ай 
дере".

1920,50лева /хиляда деветстотин 
и двадесет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1243  3153/24-11-2015  3153
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000054 по КВС на с.Проход.

Имот № 000054 /нула, нула, нула, 
нула, пет, четири/ по КВС на 
с.Проход с площ от 6,279дка /шест 
дка двеста седемдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, 
местност "Ай дере". Имота попада в 
отдел/подотдел: 293/г -
0,704дка /седемстотин и четири кв.м./ 
и 293/в1 - 5,576дка /пет дка петстотин 
седемдесет и шест кв.м./, 
широколистна гора.

1175,40лева / хиляда сто 
седемдесет и пет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1244  3154/24-11-2015  3154
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000072 по КВС на с.Проход.

Имот № 000072 /нула, нула, нула, 
нула, седем, две/ по КВС на с.Проход 
с площ от 55,722дка /петдесет и пет 
дка седемстотин двадесет и два 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Къшлището". Имота попада в 
отдел/подотдел: 293/х -
12,242дка /дванадесет дка двеста 
четиридесет и два кв.м./ и 293/ч -
7,972дка /седем дка деветстотин 
седемдесет и два кв.м./, 
широколистна гора.

2281,80лева /две хиляди двеста 
осемдесет и един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1245  3155/24-11-2015  3155
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000076 по КВС на с.Проход.

Имот № 000076 /нула, нула, нула, 
нула, седем, шест/ по КВС на 
с.Проход с площ от 180,908дка /сто и 
осемдесет дка деветстотин и осем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Къшлището". Имота попада в 
отдел/подотдел: 293/у -
23,714дка /двадесет и три дка 
седемстотин и четиринадесет кв.м./, 
293/ф- 11,863дка /единадесет дка 
осемстотин шестдесет и три кв.м./ и 
293/х - 10,310дка /десет дка триста и 
десет кв.м./, широколистна гора.

7408,10лева /седем хиляди 
четиристотин и осем лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 1246  3156/24-11-2015  3156
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000115 по КВС на с.Проход.

Имот № 000115 /нула, нула, нула, 
едно, едно, пет/ по КВС на с.Проход с 
площ от 35,179дка /тридесет и пет дка 
сто седемдесет и девет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Джелнаре". 
Имота попада в отдел/подотдел: 
293/ш - 17,889дка /седемнадесет дка 
осемстотин осемдесет и девет кв.м./, 
широколистна гора.

2849,40лева /две хиляди 
осемстотин четиридесет и девет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1247  3157/24-11-2015  3157
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000129 по КВС на с.Проход.

Имот № 000129 /нула, нула, нула, 
едно, две, девет/ по КВС на с.Проход 
с площ от 57,714дка /петдесет и седем 
дка седемстотин и четиринадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Севри колиба". Имота попада в 
отдел/подотдел: 589/а -
54,250дка /петдесет и четири дка 
двеста и петдесет кв.м./, 589/и-
3,463дка /три дка четиристотин 
шестдесет и три кв.м./, широколистна 
гора.

2363,40лева /две хиляди триста 
шестдесет и три лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1248  3158/25-11-2015  3158
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000511 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000511 /нула, нула, нула, 
пет, едно, едно/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 7,523дка /седем дка 
петстотин двадесет и три квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
др.селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Малката 
река", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне. Имотът е образуван 
от имот № 000509.

 1382,40лева /хиляда триста 
осемдесет и два лева и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Нови актове:
3199/2016-03-23
3198/2016-03-23

 1249  3159/25-11-2015  3159
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
100011 по КВС на гр.Средец.

Имот № 100011 /едно, нула, нула, 
нула, едно, едно/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 2,805дка /два дка 
осемстотин и пет квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: 
др.селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Кръста", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

515,40лева /петстотин и 
петнадесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
491/2016-03-28

 1250  3160/01-12-2015  3160
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000133 по КВС на с.Проход.

Имот № 000133 /нула, нула, нула, 
едно, три, три/ по КВС на с.Проход с 
площ от 13,517дка /тринадесет дка 
петстотин и седемнадесет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Севри 
колиба".

553,50лева /петстотин петдесет 
и три лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1251  3161/01-12-2015  3161
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000141 по КВС на с.Проход.

Имот № 000141 /нула, нула, нула, 
едно, четири, едно/ по КВС на 
с.Проход с площ от 4,537дка /четири 
дка петстотин тридесет и седем 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Долни лъки".

1286,20лева /хиляда двеста 
осемдесет и шест лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000161 /нула, нула, нула, 
едно, шест, едно/ по КВС на с.Проход 
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 1252  3162/01-12-2015  3162
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000161 по КВС на с.Проход.

с площ от 1,681дка /един дка 
шестстотин осемдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"Около село". Имота попада в 
отдел/подотдел: 586/а -
0,971дка /деветстотин седемдесет и 
един кв.м./, иглолистна гора.

174,10лева /сто седемдесет и 
четири лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1253  3163/01-12-2015  3163
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000179 по КВС на с.Проход.

Имот № 000179 /нула, нула, нула, 
едно, седем, девет/ по КВС на 
с.Проход с площ от 
36,000дка /тридесет и шест дка /, 
начин на трайно ползване: гора в 
земеделски земи, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Около село". Имота попада 
в отдел/подотдел: 586/а -
29,830дка /двадесет и девет дка 
осемстотин и тридесет кв.м./, 
иглолистна гора.

1614,60лева /хиляда шестстотин 
и четиринадесет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1254  3164/01-12-2015  3164
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000190 по КВС на с.Проход.

Имот № 000190 /нула, нула, нула, 
едно, девет, нула/ по КВС на 
с.Проход с площ от 
16,794дка /шестнадесет дка 
седемстотин деветдесет и четири 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Зънкая". Имота попада в 
отдел/подотдел: 588/г -
8,200дка /осем дка и двеста кв.м./, 
широколистна гора.

687,70лева /шестстотин 
осемдесет и седем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1255  3165/01-12-2015  3165
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
011009 по КВС на с.Проход.

Имот № 011009 /нула, едно, едно, 
нула, нула, девет/ по КВС на 
с.Проход с площ от 7,686дка /седем 
дка шестстотин осемдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета -
6,920дка /шест дка деветстотин и 
двадесет кв.м./ и четвърта -
0,766дка /седемстотин шестдесет и 
шест кв.м./, местност "Смочата 
дупка".

206,40лева /двеста и шест лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1256  3166/01-12-2015  3166
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
014015 по КВС на с.Проход.

Имот № 014015 /нула, едно, четири, 
нула, едно, пет/ по КВС на с.Проход с 
площ от 4,000дка /четири дка /, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма - 2,489дка /два дка 
четиристотин осемдесет и девет кв.м./ 
и трета - 1,511дка /един дка петстотин 
и единадесет кв.м./, местност 
"Джелнаре".

363,90лева /триста шестдесет и 
три лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1257  3167/01-12-2015  3167
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
015042 по КВС на с.Проход.

Имот № 015042 /нула, едно, пет, 
нула, четири, две/ по КВС на 
с.Проход с площ от 8,132дка /осем 
дка сто тридесет и два кв.м. /, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета - 3,283дка /три дка 
двеста осемдесет и три кв.м./ и седма 
- 4,849дка /четири дка осемстотин 
четиридесет и девет кв.м./, местност 
"Джелнаре".

333,90лева /триста тридесет и 
три лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 1258  3168/04-12-2015  3168
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
020182 по КВС на с.Проход.

Имот № 020182 /нула, две, нула, 
едно, осем, две/ по КВС на с.Проход с 
площ от 35,139дка /тридесет и пет дка 
сто тридесет и девет кв.м. /, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета - 22,145дка /двадесет 
и два дка сто четиридесет и пет кв.м./ 
и седма - 12,994дка /дванадесет дка 
деветстотин деветдесет и четири 
кв.м./, местност "Кереча".

1217,00лева /хиляда двеста и 
седемнадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1259  3169/04-12-2015  3169
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000234 по КВС на с.Проход.

Имот № 000234 /нула, нула, нула, 
две, три, четири/ по КВС на с.Проход 
с площ от 17,170дка /седемнадесет 
дка сто и седемдесет кв.м. /, начин на 
трайно ползване: гора в земеделски 
земи, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Мишовото келеме". Имота попада в 
отдел/подотдел: 582/м -
10,179дка /десет дка сто седемдесет и 
девет кв.м./, широколистна гора.

602,70лева /шестстотин и два 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1260  3170/04-12-2015  3170
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
005020 по КВС на с.Проход.

Имот № 005020 /нула, нула, пет, 
нула, две, нула/ по КВС на с.Проход с 
площ от 16,079дка /шестнадесет дка 
седемдесет и девет кв.м. /, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма- 6,241дка /шест дка двеста 
четиридесет и един кв.м./ и четвърта-
9,838дка /девет дка осемстотин 
тридесет и осем кв.м./, местност 
"Кукуви ниви".

1264,90лева /хиляда двеста 
шестдесет и четири лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1261  3171/04-12-2015  3171
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
016027 по КВС на с.Проход.

Имот № 016027 /нула, едно, шест, 
нула, две, седем/ по КВС на с.Проход 
с площ от 2,405дка /два дка 
четиристотин и пет кв.м. /, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: трета, 
местност "Горни лъки".

406,60лева /четиристотин и шест 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1262  3172/09-12-2015  3172

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХХV-806,общ. 
кв.70 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД 09-166 от 24.09.1986г.

264/512кв.м. /двеста шестдесет и 
четири върху петстотин и дванадесет 
квадратни метра/ идеални части от 
УПИ ХХV-806,общ. /двадесет и пет, 
имот осемстотин и шест и общински/ 
в квартал 70 /седемдесети/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 
512кв.м. /петстотин и дванадесет 
кв.м./, отреден за жилищно 
строителство.

1527,20лева /хиляда петстотин 
двадесет и седем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
462/2016-03-14

 1263  3173/11-01-2016  3137
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000086 по КВС на с.Проход.

Имот № 000086 /нула, нула, нула, 
нула, осем, шест/ по КВС на с.Проход 
с площ от 321,456дка /триста 
двадесет и един дка четиристотин 
петдесет и шест кв.м. /, начин на 
трайно ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Къшлището". Имота попада в 
отдел/подотдел: 293/р -
8,744дка /осем дка седемстотин 
четиридесет и четири кв.м./, 293/с -
53,620дка /петдесет и три дка 
шестстотин и двадесет кв.м./ и 293/т -
16,645дка /шестнадесет дка 
шестстотин четиридесет и пет кв.м./, 
широколистна гора.

13163,60лева /тринадесет 
хиляди сто шестдесет и три лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Урегулиран поземлен имот Имотът се управлява 
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 1264  3174/29-01-2016  3174

обл.Бургас, община Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХХІІ квартал 98 по 
ПУП на гр.Средец, одобрен със заповед 
№ РД 09-166 от 24.09.1986г.

ХХІІ /двадесет и втори римско/ в 
квартал 98 /деветдесет и осми/ по 
ПУП на гр.Средец, целият с площ от 
2061кв.м. /две хиляди шестдесет и 
един квадратни метра/, отреден за 
комплексно обществено обслужване.

10851,20лева /десет хиляди 
осемстотин петдесет и един лева 
и 20ст./.

от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1265  3175/22-02-2016  3175

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ І- 720 в квартал 40 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД 09-164 от 24.09.1986 г.

Урегулиран поземлен имот І-
720 /първи римско - имот 
седемстотин и двадесет/ в квартал 
40 /четиридесет/ по ПУП на 
гр.Средец с площ от 
537кв.м. /петстотин тридесет и седем 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство и върху 
него е отстъпено право на строеж, 
което право е реализирано.

3490,50лева /три хиляди 
четиристотин и деветдесет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1266  3176/22-02-2016  3176

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІ- 719 в квартал 40 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД 09-164 от 24.09.1986 г.

Урегулиран поземлен имот ІІ-
719 /втори римско - имот седемстотин 
и деветнадесет/ в квартал 
40 /четиридесет/ по ПУП на 
гр.Средец с площ от 
658кв.м. /шестстотин петдесет и осем 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство и върху 
него е отстъпено право на строеж, 
което право е реализирано.

4277,00лева /четири хиляди 
двеста седемдесет и седем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1267  3177/22-02-2016  3177

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ V- 716 в квартал 40 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД 09-164 от 24.09.1986 г.

Урегулиран поземлен имот V-
716 /пети римско - имот седемстотин 
и шестнадесет/ в квартал 
40 /четиридесет/ по ПУП на 
гр.Средец с площ от 
565кв.м. /петстотин шестдесет и пет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство и върху 
него е отстъпено право на строеж, 
което право е реализирано.

3672,50лева /три хиляди 
шестстотин седемдесет и два 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1268  3178/22-02-2016  3178

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VІ- 710 в квартал 
40 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД 09-164 от 24.09.1986 г.

Урегулиран поземлен имот VІ-
710 /шести римско - имот 
седемстотин и десет/ в квартал 
40 /четиридесет/ по ПУП на 
гр.Средец с площ от 
624кв.м. /шестстотин двадесет и 
четири квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство и 
върху него е отстъпено право на 
строеж, което право е реализирано.

4056,00лева /четири хиляди 
петдесет и шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1269  3179/29-02-2016  3179
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
010023 по КВС на гр.Средец.

Имот № 010023 /нула, едно, нула, 
нула, две, три/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 0,568дка /петстотин 
шестдесет и осем квадратни метра /, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: трета, местност 
"Под село - СРГ".

112,70лева /сто и дванадесет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
390/2017-05-25

 1270  3180/10-03-2016  3180
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000017 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000017 /нула, нула, нула, 
нула, едно, седем/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
23,691дка /двадесет и три дка 
шестстотин деветдесет и един кв.м. /, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Денишки път". 
Имота попада в отдел/подотдел: 551/и 
- 6,426дка /шест дка четиристотин 
двадесет и шест кв.м./, широколистна 
гора. Трайните насаждения да се 
опазват и стопанисват в съответствие 

877,80лева /осемстотин 
седемдесет и седем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок.

 1271  3181/10-03-2016  3181
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000022 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000022 /нула, нула, нула, 
нула, две, две/ по КВС на с.Гранитец 
с площ от 26,498дка /двадесет и шест 
дка четиристотин деветдесет и осем 
кв.м. /, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Денишки 
път". Имота попада в отдел/подотдел: 
548/м1 - 22,495дка /двадесет и два дка 
четиристотин деветдесет и пет кв.м./, 
широколистна гора. Трайните 
насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл.18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок.

1585,90лева /хиляда петстотин 
осемдесет и пет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1272  3182/10-03-2016  3182
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000023 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000023 /нула, нула, нула, 
нула, две, три/ по КВС на с.Гранитец 
с площ от 20,529дка /двадесет дка 
петстотин двадесет и девет кв.м. /, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Коджа баир". Имота 
попада в отдел/подотдел: 548/м1 -
8,822дка /осем дка осемстотин 
двадесет и два кв.м./, широколистна 
гора. Трайните насаждения да се 
опазват и стопанисват в съответствие 
с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок.

1228,70лева /хиляда двеста 
двадесет и осем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1273  3183/10-03-2016  3183
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000025 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000025 /нула, нула, нула, 
нула, две, пет/ по КВС на с.Гранитец 
с площ от 3,838дка /три дка 
осемстотин тридесет и осем кв.м. /, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Денишки път". Имота 
попада в отдел/подотдел: 548/м1 -
2,271дка /два дка двеста седемдесет и 
един кв.м./, широколистна гора. 
Трайните насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл.18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок.

229,70лева /двеста двадесет и 
девет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1274  3184/10-03-2016  3184
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000067 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000067 /нула, нула, нула, 
нула, шест, седем/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 153,865дка /сто 
петдесет и три дка осемстотин 
шестдесет и пет кв.м. /, начин на 
трайно ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Коджа баир". Имота попада в 
отдел/подотдел: 548/к1 -
142,948дка /сто четиридесет и два дка 
деветстотин четиридесет и осем кв.м./ 
и 548/м1 - 2,529дка / два дка 
петстотин двадесет и девет кв.м./, 
широколистна гора. Трайните 
насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл.18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок.

10178,20лева /десет хиляди сто 
седемдесет и осем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000075 /нула, нула, нула, 
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 1275  3185/10-03-2016  3185
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000075 по КВС на с.Гранитец.

нула, седем, пет/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 107,406дка /сто 
и седем дка четиристотин и шест 
кв.м. /, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Коджа 
баир". Имота попада в 
отдел/подотдел: 548/а -
6,895дка /шест дка осемстотин 
деветдесет и пет кв.м./ 548/к1 -
3,736дка /три дка седемстотин 
тридесет и шест кв.м./ и 548/м1 -
82,456дка /осемдесет и два дка 
четиристотин петдесет и шест кв.м./, 
широколистна гора. Трайните 
насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл.18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок.

6428,20лева /шест хиляди 
четиристотин двадесет и осем 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1276  3186/10-03-2016  3186
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000079 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000079 /нула, нула, нула, 
нула, седем, девет/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 8,483дка /осем 
дка четиристотин осемдесет и три 
кв.м. /, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Коджа 
баир". Имота попада в 
отдел/подотдел: 548/д -
8,483дка /осем дка четиристотин 
осемдесет и три кв.м./, широколистна 
гора. Трайните насаждения да се 
опазват и стопанисват в съответствие 
с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок.

507,60лева /петстотин и седем 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1277  3187/10-03-2016  3187
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000080 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000080 /нула, нула, нула, 
нула, осем, нула/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 3,411дка /три 
дка четиристотин и единадесет 
кв.м. /, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Коджа 
баир". Имота попада в 
отдел/подотдел: 548/е - 3,411дка /три 
дка четиристотин и единадесет кв.м./, 
широколистна гора. Трайните 
насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл.18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок.

171,90лева /сто седемдесет и 
един лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1278  3188/15-03-2016  3188
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000112 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000112 /нула, нула, нула, 
едно, едно, две/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 113,681дка /сто 
и тринадесет дка шестстотин 
осемдесет и един кв.м. /, начин на 
трайно ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Сливовски път". Имота попада в 
отдел/подотдел: 546/а -
85,036дка /осемдесет и пет дка 
тридесет и шест кв.м./ и 546/б -
9,089дка /девет дка осемдесет и девет 
кв.м./, широколистна гора. Трайните 
насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл.18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на 

5729,50лева /пет хиляди 
седемстотин двадесет и девет 
лева и 50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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амортизационния срок.

 1279  3189/15-03-2016  3189
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000114 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000114 /нула, нула, нула, 
едно, едно, четири/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
44,245дка /четиридесет и четири дка 
двеста четиридесет и пет кв.м. /, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Сливовски път". Имота 
попада в отдел/подотдел: 549/м -
11,094дка /единадесет дка деветдесет 
и четири кв.м./, широколистна гора. 
Трайните насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл.18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок.

2648,10лева /две хиляди 
шестстотин четиридесет и осем 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1280  3190/15-03-2016  3190
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000122 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000122 /нула, нула, нула, 
едно, две, две/ по КВС на с.Гранитец 
с площ от 12,525дка /дванадесет дка 
петстотин двадесет и пет кв.м. /, 
начин на трайно ползване: изоставени 
трайни насаждения, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Орташки ниви". 
Имота попада в отдел/подотдел: 546/р 
- 10,072дка /десет дка седемдесет и 
два кв.м./, широколистна гора. 
Трайните насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл.18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок.

390,80лева /триста и деветдесет 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1281  3191/15-03-2016  3191
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
000133 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 000133 /нула, нула, нула, 
едно, три, три/ по КВС на с.Гранитец 
с площ от 10,072дка /десет дка 
седемдесет и два кв.м. /, начин на 
трайно ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Срещу село". Имота попада в 
отдел/подотдел: 548/ж1 -
10,072дка /десет дка седемдесет и два 
кв.м./, широколистна гора. Трайните 
насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл.18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок.

507,60лева /петстотин и седем 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1282  3192/15-03-2016  3192
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
007052 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 007052 /нула, нула, седем, 
нула, пет, две/ по КВС на с.Гранитец 
с площ от 6,082дка /шест дка 
осемдесет и два кв.м. /, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета - 3,206дка /три дка 
двеста и шест кв.м./ и осма -
2,887дка /два дка осемстотин 
осемдесет и седем кв.м./, местност 
"Срещу село".

183,10лева /сто осемдесет и три 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1283  3193/16-03-2016  3193
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
013004 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 013004 /нула, едно, три, 
нула, нула, четири/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
23,804дка /двадесет и три дка 
осемстотин и четири кв.м. /, начин на 
трайно ползване: друга изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Лозята". Имота попада в 
отдел/подотдел: 545/ж -

666,50лева /шестстотин 
шестдесет и шест лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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23,804дка /двадесет и три дка 
осемстотин и четири кв.м./, 
широколистна гора.

 1284  3194/16-03-2016  3194
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
013013 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 013013 /нула, едно, три, 
нула, едно, три/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
38,421дка /тридесет и осем дка 
четиристотин двадесет и един кв.м. /, 
начин на трайно ползване: друга 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Лозята". Имота попада в 
отдел/подотдел: 545/м -
38,421дка /тридесет и осем дка 
четиристотин двадесет и един кв.м. /, 
широколистна гора.

1075,80лева /хиляда седемдесет 
и пет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1285  3195/16-03-2016  3195
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Гранитец, ЕКАТТЕ 17720, имот №
013014 по КВС на с.Гранитец.

Имот № 013014 /нула, едно, три, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Гранитец с площ от 
30,014дка /тридесет дка и 
четиринадесет кв.м. /, начин на 
трайно ползване: друга изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Лозята". Имота попада в 
отдел/подотдел: 545/м -
30,014дка /тридесет дка и 
четиринадесет кв.м. /, широколистна 
гора.

840,40лева /осемстотин и 
четиридесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1286  3196/21-03-2016  3196
обл.Бургас, общ.Средец, 

землищес.Светлина, ЕКАТТЕ 65560, 
имот № 035008 по КВС на с.Светлина.

Имот № 035008 / нула, три, пет, нула, 
нула, осем/ по КВС на с.Светлина с 
площ от 2,999дка /два дка 
деветстотин деветдесет и девет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: посевна площ, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета, местност "Старите лозя".

72,40лева /седемдесет и два лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1287  3197/21-03-2016  3197

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ ІХ-109 квартал 11 
по ПУП на с.Зорница, одобрен със 
заповед № 76 от 19.04.1983г.

60/1910кв.м. /шестдесет върху 
хиляда деветстотин и десет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ ІХ-109 /девет римско, 
имот сто и девет/ в квартал 
11 /единадесети/ по ПУП на 
с.Зорница, целият с площ от 
1910кв.м. /хиляда деветстотин и десет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

136,80лева /сто тридесет и шест 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
901/2016-07-12

 1288  3198/23-03-2016  3198
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Дюлево, ЕКАТТЕ 24712, имот №
015090 по КВС на с.Дюлево.

Имот № 015090 /нула, едно, пет, 
нула, девет, нула/ по КВС на 
с.Дюлево с площ от 1,856дка /един 
дка осемстотин петдесет и шест 
кв.м. /, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Около село".

209,20лева /двеста и девет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
920/2016-07-19
920/2016-07-19

 1289  3199/23-03-2016  3199
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000512 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000512 /нула, нула, нула, 
пет, едно, две/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 4,868дка /четири дка 
осемстотин шестдесет и осем кв.м. /, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Малката 
река". Имотът е образуван от имот №
000511.

 894,50лева /осемстотин 
деветдесет и четири лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
922/2016-07-19

Имот № 000513 /нула, нула, нула, 
пет, едно, три/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 2,655дка /два дка шестстотин Имотът се управлява 
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 1290  3200/23-03-2016  3200
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000513 по КВС на гр.Средец.

петдесет и пет кв.м. /, начин на 
трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "Малката 
река". Имотът е образуван от имот №
000511.

 489,70лева /четиристотин 
осемдесет и девет лева и 70ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
755/2018-10-04

 1291  3201/24-03-2016  3201
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кубадин, имот № 000239 по КВС на 
с.Кубадин.

Имот № 000239 /нула, нула, нула, 
две, три, девет/ по КВС на с.Кубадин 
с площ от 2,268дка /два дка двеста 
шестдесет и осем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия.

119,10лева /сто и деветнадесет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
921/2016-07-19

 1292  3202/05-04-2016  3202
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 017001 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 017001 /нула, едно, седем, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 8,195дка /осем 
дка сто деветдесет и пет квадратни 
метра/, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Сурчевица", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

642,50лева /шестстотин 
четиридесет и два лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1293  3203/06-04-2016  3203
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 017036 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 017036 /нула, едно, седем, 
нула, три, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 2,500дка /два дка 
и петстотин квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Мочура", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

257,30лева /двеста петдесет и 
седем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1294  3204/07-04-2016  3204
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 018014 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 018014 /нула, едно, осем, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
19,971дка /деветнадесет дка 
деветстотин седемдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Сурчевица", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1761,40лева /хиляда 
седемстотин шестдесет и един 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1295  3205/07-04-2016  3205
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000051 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000051 /нула, нула, нула, 
нула, пет, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,207дка /един 
дка двеста и седем квадратни метра/, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Канарата", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

106,50лева /сто и шест лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1296  3206/07-04-2016  3206
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 023007 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 023007 /нула, две, три, нула, 
нула, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,514дка /четири 
дка петстотин и четиринадесет 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Смръдлака", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне

398,10лева /триста деветдесет и 
осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 022002 /нула, две, две, нула, 
нула, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
20,000дка /двадесет дка /, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 1764,00лева /хиляда 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 1297  3207/07-04-2016  3207

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 022002 по КВС на с.Долно Ябълково.

местност "Канарата", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Имота попада в отдел/ 
подотдел: 363/х2 - 0,296дка /двеста 
деветдесет и шест кв.м./, 
широколистна гора.

седемстотин шестдесет и четири 
лева/.

000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1298  3208/07-04-2016  3208
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 020025 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 020025 /нула, две, нула, 
нула, две, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,006дка /четири 
дка и шест квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Брадев баир", начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне.

314,10лева /триста и 
четиринадесет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1299  3209/08-04-2016  3209
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 020001 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 020001 /нула, две, нула, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
77,666дка /седемдесет и седем дка 
шестстотин шестдесет и шест 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Брадев баир", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

6850,10лева /шест хиляди 
осемстотин и петдесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1300  3210/08-04-2016  3210
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 019006 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 019006 /нула, едно, девет, 
нула, нула, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
18,000дка /осемнадесет дка/, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Кисова кория", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1411,20лева /хиляда 
четиристотин и единадесет лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1301  3211/08-04-2016  3211
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 018020 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 018020 /нула, едно, осем, 
нула, две, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 5,000дка /пет 
дка/, начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Сурчевица", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

392,00лева /триста деветдесет и 
два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1302  3212/08-04-2016  3212
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 023029 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 023029 /нула, две, три, нула, 
две, девет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 10,001дка /десет 
дка и един кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Смръдлака", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

882,10лева /осемстотин 
осемдесет и два лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1303  3213/08-04-2016  3213
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 025013 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 025013 /нула, две, пет, нула, 
едно, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
25,736дка /двадесет и пет дка 
седемстотин тридесет и шест кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност 
"Кладенците", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

2648,20лева /две хиляди 
шестстотин четиридесет и осем 
лева и 20 ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 000377 /нула, нула, нула, 
три, седем, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
0,869дка /осемстотин шестдесет и 
девет кв.м./, начин на трайно 164,20лева /сто шестдесет и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 1304  3214/18-04-2016  3214

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000377 по КВС на с.Долно Ябълково.

ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

четири лева и 20ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1305  3215/18-04-2016  3215
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000390 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000390 /нула, нула, нула, 
три, девет, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 10,150дка /десет 
дка сто и петдесет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

895,20лева /осемстотин 
деветдесет и пет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1306  3216/18-04-2016  3216
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000417 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000417 /нула, нула, нула, 
четири, едно, седем/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
1,815дка /един дка осемстотин и 
петнадесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

160,10лева /сто и шестдесет лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1307  3217/18-04-2016  3217
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000514 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000514 /нула, нула, нула, 
пет, едно, четири/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
93,923дка /деветдесет и три дка 
деветстотин двадесет и три кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Местев 
кладенец", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне.Иматът се 
намира в отдел/подотдел: 375/м -
46,955дка /четиридесет и шест дка 
деветстотин петдесет и пет кв.м./, 
широколистна гора.

7363,60лева /седем хиляди 
триста шестдесет и три лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1308  3218/19-04-2016  3218
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 012001 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 012001 /нула, едно, две, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,242дка /четири 
дка двеста четиридесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Коначки 
дол", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

291,00лева /двеста деветдесет и 
един лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1309  3219/19-04-2016  3219
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 012018 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 012018 /нула, едно, две, 
нула, едно, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 3,566дка /три дка 
петстотин шестдесет и шест кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Коначки 
дол", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

279,60лева /двеста седемдесет и 
девет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1310  3220/19-04-2016  3220
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 012027 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 012027 /нула, едно, две, 
нула, две, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
11,144дка /единадесет дка сто 
четиридесет и четири кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Коначки дол", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Имотът попада в 
отдел/подотдел: 621/д - 3,534дка /три 
дка петстотин тридесет и четири 

764,50лева /седемстотин 
шестдесет и четири лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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кв.м./, широколистна гора.

 1311  3221/19-04-2016  3221
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 015043 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 015043 /нула, едно, пет, 
нула, четири, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,526дка /четири 
дка петстотин двадесет и шест кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Бойчев 
кладенец", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне.

354,80лева /триста петдесет и 
четири лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1312  3222/19-04-2016  3222
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 015052 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 015052 /нула, едно, пет, 
нула, пет, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
0,900дка /деветстотин кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Тумбата", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

70,60лева /седемдесет лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1313  3223/19-04-2016  3223
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 016014 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 016014 /нула, едно, шест, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
6,017дка /шест дка и седемнадесет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Мочура", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне.

471,70лева /четиристотин 
седемдесет и един лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1314  3224/25-04-2016  3224
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000216 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000216 /нула, нула, нула, 
две, едно, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
20,959дка /двадесет дка деветстотин 
петдесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Юрта", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1951,30лева /хиляда деветстотин 
петдесет и един лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1315  3225/26-04-2016  3225
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000332 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000332 /нула, нула, нула, 
три, три, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 5,288дка /пет дка 
двеста осемдесет и осем кв.м./, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Юрта", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

492,30лева /четиристотин 
деветдесет и два лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1316  3226/26-04-2016  3226
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000340 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000340 /нула, нула, нула, 
три, четири, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
27,472дка /двадесет и седем дка 
четиристотин седемдесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Попов 
герен", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне.

2826,90лева /две хиляди 
осемстотин двадесет и шест лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1317  3227/26-04-2016  3227
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000336 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000336 /нула, нула, нула, 
три, три, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 168,455дка /сто 
шестдесет и осем дка четиристотин 
петдесет и пет кв.м./, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Вълканов орман", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне. Част от имота попада 
в отдел/подотдел: 365/н -

17334,00лева /седемнадесет 
хиляди триста тридесет и четири 
лева/. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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0,011дка /единадесет кв.м./ 
иглолистна гора, 365/п - 2,755дка /два 
дка седемстотин петдесет и пет кв.м./ 
и 365/ф - 1,663дка /един дка 
шестстотин шестдесет и три кв.м./, 
широколистна гора.

от ЗОС.

 1318  3228/26-04-2016  3228
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000354 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000354 /нула, нула, нула, 
три, пет, четири/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
61,166дка /шестдесет и един дка сто 
шестдесет и шест кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

6893,40лева /шест хиляди 
осемстотин деветдесет и три лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1319  3229/26-04-2016  3229
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000375 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000375 /нула, нула, нула, 
три, седем, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,418дка /един 
дка четиристотин и осемнадесет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
лозе, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне.

229,70лева /двеста двадесет и 
девет лева и 70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1320  3230/26-04-2016  3230
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000376 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000376 /нула, нула, нула, 
три, седем, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,002дка /един 
дка и два кв.м./, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

189,40лева /сто осемдесет и 
девет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1321  3231/09-05-2016  3231

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.1 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.1 /петдесет и четири 
точка едно/ с площ от 5963кв.м. /пет 
хиляди деветстотин шестдесет и три 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: изоставени орни земи, 
категория на имота: ІІІ /трета/ по 
плана на новообразуваните имоти на 
местност "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

1095,70лева /хиляда деветдесет 
и пет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1322  3232/09-05-2016  3232

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.7 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.7 /петдесет и четири 
точка седем/ с площ от 
205кв.м. /двеста и пет квадратни 
метра/, вид територия: селско 
стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви, категория на имота: 
ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

37,70лева /тридесет и седем лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1323  3233/09-05-2016  3233 обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.8 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 

Имот № 54.8 /петдесет и четири 
точка осем/ с площ от 
205кв.м. /двеста и пет квадратни 
метра/, вид територия: селско 
стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви, категория на имота: 
ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 

37,70лева /тридесет и седем лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ. "Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

от ЗОС.

 1324  3234/09-05-2016  3234

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.13 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.13 /петдесет и четири 
точка тринадесет/ с площ от 432 
кв.м. /четиристотин тридесет и два 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви, категория на имота: 
ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

79,40лева /седемдесет и девет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1325  3235/09-05-2016  3235

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.14 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.14 /петдесет и четири 
точка четиринадесет/ с площ от 5713 
кв.м. /пет хиляди седемстотин и 
тринадесет квадратни метра/, вид 
територия: селско стопанство, начин 
на трайно ползване: ниви, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

1049,80лева /хиляда четиридесет 
и девет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1326  3236/10-05-2016  3236

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.22 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.22 /петдесет и четири 
точка двадесет и две/ с площ от 228 
кв.м. /двеста двадесет и осем 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви, категория на имота: 
ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

41,90лева /четиридесет и един 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1327  3237/10-05-2016  3237

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.55 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.55 /петдесет и четири 
точка петдесет и пет/ с площ от 811 
кв.м. /осемстотин и единадесет 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви, категория на имота: 
ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

149,00лева /сто четиридесет и 
девет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1328  3238/10-05-2016  3238

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.68 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.68 /петдесет и четири 
точка шестдесет и осем/ с площ от 
380 кв.м. /триста и осемдесет 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви, категория на имота: 
ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 

69,80лева /шестдесет и девет 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

 1329  3239/11-05-2016  3239

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.80 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.80 /петдесет и четири 
точка осемдесет/ с площ от 394 
кв.м. /триста деветдесет и четири 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви, категория на имота: 
ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

72,40лева /седемдесет и два лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1330  3240/11-05-2016  3240

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.91 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.91 /петдесет и четири 
точка деветдесет и едно/ с площ от 
1169 кв.м. /хиляда сто шестдесет и 
девет квадратни метра/, вид 
територия: селско стопанство, начин 
на трайно ползване: ниви, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

214,80лева /двеста и 
четиринадесет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1331  3241/12-05-2016  3241

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ VІІІ-562 квартал 46 
по ПУП на с.Драчево, одобрен със 
заповед № 75 от 23.09.1992г.

10/860кв.м. /десет върху осемстотин 
и шестдесет квадратни метра/ 
идеални части, придаваеми от улица 
към УПИ VІІІ-562 /осми римско, 
имот петстотин шестдесет и две/ в 
квартал 46 /четиридесет и шест/ по 
ПУП на с.Драчево, целият с площ от 
860кв.м. /осемстотин и шестдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

24,00лева /двадесет и четири 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1082/2016-10-06

 1332  3242/12-05-2016  3242
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
000193 по КВС на с.Богданово.

Имот № 000193 /нула, нула, нула, 
едно, девет, три/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 5,952дка /пет 
дка деветстотин петдесет и два 
кв.м. /, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

239,50лева /двеста тридесет и 
девет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор за аренда № 16 от 
12.08.2016г. за срок от 20г. 
на Яни Сашев Янев.

 1333  3243/12-05-2016  3243
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
008301 по КВС на с.Богданово.

Имот № 008301 /нула, нула, осем, 
три, нула, едно/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 6,754дка /шест 
дка седемстотин петдесет и четири 
кв.м. /, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Край село", начин на 
възстановяване: възстановани стари 
реални граници.

248,20лева /двеста четиридесет 
и осем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор за аренда № 16 от 
12.08.2016г. за срок от 20г. 
на Яни Сашев Янев.

 1334  3244/12-05-2016  3244
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000539 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000539 /нула, нула, нула, 
пет, три, девет/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 3,016дка /три дка и 
шестнадесет квадратни метра/, начин 
на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Малката 
река", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

86,70лева /осемдесет и шест 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1005/2019-10-31
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 1335  3245/13-05-2016  3245
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 041019 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 041019 /нула, четири, едно, 
нула, едно, девет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,378дка /четири 
дка триста седемдесет и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Коджа 
меше", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

343,20лева /триста четиридесет 
и три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1336  3246/14-05-2016  3246
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 042014 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 042014 /нула, четири, две, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
45,958дка /четиридесет и пет дка 
деветстотин петдесет и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Коджа 
меше", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

3603,10лева /три хиляди 
шестстотин и три лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1337  3247/14-05-2016  3247
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 042023 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 042023 /нула, четири, две, 
нула, две, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 198,985дка /сто 
деветдесет и осем дка деветстотин 
осемдесет и пет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Коджа меше", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.Част от имота попада в 
отдел/подотдел: 366/е - 2,904дка /два 
дка деветстотин и четири кв.м./, 
366/ж - 11,325дка /единадесет дка 
триста двадесет и пет кв.м./, 366/и -
17,807дка /седемнадесет дка 
осемстотин и седем кв.м./ и 369/а1 -
4,991дка /четири дка деветстотин 
деветдесет и един кв.м./, 
широколистна гора.

15600,50лева /петнадесет хиляди 
и шестстотин лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1338  3248/14-05-2016  3248
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 042030 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 042030 /нула, четири, две, 
нула, три, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
19,999дка /деветнадесет дка 
деветстотин деветдесет и девет кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Коджа 
меше", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

1567,90лева /хиляда петстотин 
шестдесет и седем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1339  3249/14-05-2016  3249
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 042032 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 042032 /нула, четири, две, 
нула, три, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
48,562дка /четирдесет и осем дка 
петстотин шестдесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Коджа 
меше", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

3807,30лева /три хиляди 
осемстотин и седем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1340  3250/14-05-2016  3250
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 042033 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 042033 /нула, четири, две, 
нула, три, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
20,999дка /двадесет дка деветстотин 
деветдесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Коджа меше", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Част от имота попада 

1646,20лева /хиляда шестстотин 
четиридесет и шест лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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в отдел/подотдел: 369/а1 -
3,095дка /три дка деветдесет и пет 
кв.м./ и 369/з1 - 2,770дка /два дка 
седемстотин и седемдесет кв.м./, 
широколистна гора.

 1341  3251/16-05-2016  3251
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 043003 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 043003 /нула, четири, три, 
нула, нула, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
18,599дка /осемнадесет дка петстотин 
деветдесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Вълканов орман", начин 
навъзстановяване: план за 
земеразделяне.

1731,60лева /хиляда 
седемстотин тридесет и един 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1342  3252/16-05-2016  3252
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 043004 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 043004 /нула, четири, три, 
нула, нула, четири/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
12,110дка /дванадесет дка сто и десет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Вълканов орман", начин 
навъзстановяване: план за 
земеразделяне.

1127,40лева /хиляда сто 
двадесет и седем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1343  3253/16-05-2016  3253
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 043016 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 043016 /нула, четири, три, 
нула, едно, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
18,700дка /осемнадесет дка и 
седемстотин кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Вълканов орман", начин 
навъзстановяване: план за 
земеразделяне. Част от имота попада 
в отдел/подотдел: 369/с1 -
9,027дка /девет дка двадесет и седем 
кв.м./, широколистна гора.

1741,00лева /хиляда 
седемстотин четирдесет и един 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1344  3254/16-05-2016  3254
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 043021 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 043021 /нула, четири, три, 
нула, две, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,433дка /четири 
дка четиристотин тридесет и три 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Вълканов орман", начин 
навъзстановяване: план за 
земеразделяне. Част от имота попада 
в отдел/подотдел: 369/а1 -
3,532дка /три дка петстотин тридесет 
и два кв.м./, широколистна гора.

412,70лева /четиристотин и 
дванадесет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1345  3255/16-05-2016  3255
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 043023 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 043023 /нула, четири, три, 
нула, две, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
19,765дка /деветнадесет дка 
седемстотин шестдесет и пет кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Вълканов 
орман", начин навъзстановяване: 
план за земеразделяне. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 369/щ1 -
15,672дка /петнадесет дка шестстотин 
седемдесет и два кв.м./, 
широколистна гора.

1840,10лева /хиляда осемстотин 
и четиридесет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 044005 /нула, четири, 
четири, нула, нула, пет/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
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 1346  3256/16-05-2016  3256
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 044005 по КВС на с.Долно Ябълково.

3,034дка /три дка тридесет и четири 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Попов герен", начин 
навъзстановяване: план за 
земеразделяне. Част от имота попада 
в отдел/подотдел: 369/ю -
1,718дка /един дка седемстотин и 
осемнадесет кв.м./, широколистна 
гора.

282,40лева /двеста осемдесет и 
два лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1347  3257/25-05-2016  3257
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 025021 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 025021 /нула, две, пет, нула, 
две, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 9,999дка /девет 
дка деветстотин деветдесет и девет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Кладенците", начин 
навъзстановяване: план за 
земеразделяне.

1028,90лева /хиляда двадесет и 
осем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1348  3258/25-05-2016  3258
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 025022 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 025022 /нула, две, пет, нула, 
две, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 5,169дка /пет дка 
сто шестдесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Кладенците", начин 
навъзстановяване: план за 
земеразделяне.

531,90лева /петстотин тридесет 
и един лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1349  3259/25-05-2016  3259
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 025026 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 025026 /нула, две, пет, нула, 
две, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 5,000дка /пет 
дка /, начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност 
"Кладенците", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Имотът попада в 
отдел/подотдел: 367/л - 5,000дка /пет 
дка/, широколистна гора.

514,50лева /петстотин и 
четиринадесет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1350  3260/26-05-2016  3260
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 026007 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 026007 /нула, две, шест, 
нула, нула, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
24,007дка /двадесет и четири дка и 
седем кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Кабакова топола", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1882,10лева /хиляда осемстотин 
осемдесет и два лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1351  3261/26-05-2016  3261
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 027009 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 027009 /нула, две, седем, 
нула, нула, девет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
30,507дка /тридесет дка петстотин и 
седем кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Лещица", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

2391,80лева /две хиляди триста 
деветдесет и един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1352  3262/26-05-2016  3262
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 029031 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 029031 /нула, две, девет, 
нула, три, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
25,107дка /двадесет и пет дка сто и 
седем кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 

1968,40лева /хиляда деветстотин 
шестдесет и осем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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местност "Паскалева нива", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

от ЗОС.

 1353  3263/26-05-2016  3263
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 029033 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 029033 /нула, две, девет, 
нула, три, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,625дка /четири 
дка шестстотин двадесет и пет кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Паскалева 
нива", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

362,60лева /триста шестдесет и 
два лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1354  3264/26-05-2016  3264
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 031036 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 031036 /нула, три, едно, 
нула, три, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 7,901дка /седем 
дка деветстотин и един кв.м./, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Дряново", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

619,40лева /шестстотин и 
деветнадесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1355  3265/26-05-2016  3265
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 031037 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 031037 /нула, три, едно, 
нула, три, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 7,501дка /седем 
дка петстотин и един кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Дряново", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Имотът попада в 
отдел/подотдел: 375/к -
7,500дка /седем дка и петстотин 
кв.м./, широколистна гора.

588,10лева /петстотин осемдесет 
и осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1356  3266/26-05-2016  3266
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 032008 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 032008 /нула, три, две, нула, 
нула, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 7,132дка /седем 
дка сто тридесет и два кв.м./, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Синия вир", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

559,10лева /петстотин петдесет 
и девет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1357  3267/31-05-2016  3267
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 034010 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 034010 /нула, три, четири, 
нула, едно, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 9,605дка /девет 
дка шестстотин и пет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Местев кладенец", начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне.

894,20лева /осемстотин 
деветдесет и четири лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1358  3268/31-05-2016  3268
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 034015 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 034015 /нула, три, четири, 
нула, едно, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 7,032дка /седем 
дка тридесет и два кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Местев кладенец", начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне. Имота попада в 
отдел/подотдел: 472/д1 -
6,523дка /шест дка петстотин 
двадесет и три кв.м./, широколистна 
гора.

551,30лева /петстотин петдесет 
и един лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 037024 /нула, три, седем, 
нула, две, четири/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 2,000дка /два 
дка /, начин на трайно ползване: нива, 186,20лева /сто осемдесет и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 1359  3269/31-05-2016  3269

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 037024 по КВС на с.Долно Ябълково.

категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Юрта", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

шест лева и 20ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1360  3270/31-05-2016  3270
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 039001 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 039001 /нула, три, девет, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
66,902дка /шестдесет и шест дка 
деветстотин и два кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Китката", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

6228,60лева /шест хиляди двеста 
двадесет и осем лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1361  3271/31-05-2016  3271
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 039002 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 039002 /нула, три, девет, 
нула, нула, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
16,982дка /шестнадесет дка 
деветстотин осемдесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Китката", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне. Част от имота попада 
в отдел/подотдел: 369/м -
6,640дка /шест дка шестстотин и 
четиридесет кв.м./, широколистна 
гора.

1581,00лева /хиляда петстотин 
осемдесет и един лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1362  3272/31-05-2016  3272
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 039003 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 039003 /нула, три, девет, 
нула, нула, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
37,883дка /тридесет и седем дка 
осемстотин осемдесет и три кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Китката", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне. Част от имота попада 
в отдел/подотдел: 369/л -
2,494дка /два дка четиристотин 
деветдесет и четири кв.м./, 369/п -
5,165дка /пет дка сто шестдесет и пет 
кв.м./, широколистна гора.

3526,90лева /три хиляди 
петстотин двадесет и шест лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1363  3273/31-05-2016  3273
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 039005 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 039005 /нула, три, девет, 
нула, нула, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 7,927дка /седем 
дка деветстотин двадесет и седем 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Китката", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 369/щ -
1,839дка /един дка осемстотин 
тридесет и девет кв.м./, 
широколистна гора.

738,00лева /седемстотин 
тридесет и осем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1364  3274/31-05-2016  3274
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 040029 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 040029 /нула, четири, нула, 
нула, две, девет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
25,000дка /двадесет и пет дка /, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Коджа меше", начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне.

2327,60лева /две хиляди триста 
двадесет и седем лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 019070 /нула, едно, девет, 
нула, седем, нула/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 6,632дка /шест 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1365  3275/07-06-2016  3275
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
019070 по КВС на гр.Средец.

дка шестстотин тридесет и два кв.м. /, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Лисичи 
баир", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

656,60лева /шестстотин петдесет 
и шест лева и 60ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1366  3276/07-06-2016  3276
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
019074 по КВС на гр.Средец.

Имот № 019074 /нула, едно, девет, 
нула, седем, четири/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 7,506дка /седем 
дка петстотин и шест кв.м. /, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма, местност "Лисичи баир", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

412,80лева /четиристотин и 
дванадесет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1367  3277/07-06-2016  3277
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
019079 по КВС на гр.Средец.

Имот № 019079 /нула, едно, девет, 
нула, седем, девет/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 
11,867дка /единадесет дка осемстотин 
шестдесет и седем кв.м. /, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма, местност "Лисичи баир", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

1174,80лева /хиляда сто 
седемдесет и четири лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1368  3278/09-06-2016  3278
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 010012 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 010012 /нула, едно, нула, 
нула, едно, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,652дка /един 
дка шестстотин петдесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

186,20лева /сто осемдесет и 
шест лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1369  3279/09-06-2016  3279
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011001 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011001 /нула, едно, едно, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 2,938дка /два дка 
деветстотин тридесет и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Край село", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

331,10лева /триста тридесет и 
един лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1370  3280/09-06-2016  3280
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011008 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011008 /нула, едно, едно, 
нула, нула, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 0,362дка /триста 
шестдесет и два кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

40,70лева /четиридесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1371  3281/09-06-2016  3281
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011009 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011009 /нула, едно, едно, 
нула, нула, девет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 0,101дка /сто и 
един кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

11,40лева /единадесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1372  3282/09-06-2016  3282
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011010 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011010 /нула, едно, едно, 
нула, едно, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
0,497дка /четиристотин деветдесет и 
седем кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 

51,10лева /петдесет и един лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

от ЗОС.

 1373  3283/09-06-2016  3283
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011011 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011011 /нула, едно, едно, 
нула, едно, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,303дка /един 
дка триста и три кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

134,10лева /сто тридесет и 
четири лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1374  3284/09-06-2016  3284
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011014 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011014 /нула, едно, едно, 
нула, едно, четири/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
0,805дка /осемстотин и пет кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Край село", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

82,80лева /осемдесет и два лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1375  3285/09-06-2016  3285
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011025 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011025 /нула, едно, едно, 
нула, две, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
0,415дка /четиристотин и петнадесет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

42,70лева /четиридесет и два 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1376  3286/09-06-2016  3286
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011041 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011041 /нула, едно, едно, 
нула, четири, едно/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
4,539дка /четири дка петстотин 
тридесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 364/щ1 -
3,092дка /три дка деветдесет и два 
кв.м./, широколистна гора.

467,10лева /четиристотин 
шестдесет и седем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1377  3287/15-06-2016  3287
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 010006 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 010006 /нула, едно, нула, 
нула, нула, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
0,446дка /четиристотин четиридесет и 
шест кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

45,90лева /четиридесет и пет 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1378  3288/15-06-2016  3288
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 010007 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 010007 /нула, едно, нула, 
нула, нула, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,605дка /един 
дка шестстотин и пет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

165,20лева /сто шестдесет и пет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 044023 /нула, четири, 
четири, нула, две, три/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
9,200дка /девет дка и двеста кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, Имотът се управлява 
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 1379  3289/15-06-2016  3289
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 044023 по КВС на с.Долно Ябълково.

категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Вълканов 
орман", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Част от имота попада в 
отдел/подотдел: 365/т -
1,079дка /един дка седемдесет и девет 
кв.м./, широколистна гора.

721,40лева /седемстотин 
двадесет и един лева и 40ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1380  3290/15-06-2016  3290
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 045007 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 045007 /нула, четири, пет, 
нула, нула, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
15,985дка /петнадесет дка 
деветстотин осемдесет и пет кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност 
"Кладенците", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1644,90лева /хиляда шестстотин 
четиридесет и четири лева и 90 
ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1381  3291/20-06-2016  3291
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 045008 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 045008 /нула, четири, пет, 
нула, нула, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 5,620дка /пет дка 
шестстотин и двадесет кв.м./, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Кладенците", начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне.

578,30лева / петстотин 
седемдесет и осем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1382  3292/20-06-2016  3292
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 045020 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 045020 /нула, четири, пет, 
нула, две, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 2,804дка /два дка 
осемстотин и четири кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Попов герен", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

288,60лева /двеста осемдесет и 
осем лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1383  3293/20-06-2016  3293
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 045045 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 045045 /нула, четири, пет, 
нула, четири, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 9,949дка /девет 
дка деветстотин четиридесет и девет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Попов герен", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

926,30лева /деветстотин 
двадесет и шест лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1384  3294/21-06-2016  3294
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 045047 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 045047 /нула, четири, пет, 
нула, четири, седем/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
4,997дка /четири дка деветстотин 
деветдесет и седем кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Попов герен", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

465,20лева /четиристотин 
шестдесет и пет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1385  3295/21-06-2016  3295
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 045048 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 045048 /нула, четири, пет, 
нула, четири, осем/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
1,761дка /един дка седемстотин 
шестдесет и един кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Мочура", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

155,30лева /сто петдесет и пет 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 045049 /нула, четири, пет, 
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 1386  3296/21-06-2016  3296
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 045049 по КВС на с.Долно Ябълково.

нула, четири, девет/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
6.000дка /шест дка /, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Попов герен", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

558,60лева /петстотин петдесет 
и осем лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1387  3297/21-06-2016  3297
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 046008 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 046008 /нула, четири, шест, 
нула, нула, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 3,100дка /три дка 
и сто кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Смилено гробе", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

319,00лева /триста и 
деветнадесет лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1388  3298/23-06-2016  3298
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 047007 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 047007 /нула, четири, седем, 
нула, нула, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 3,000дка /три 
дка /, начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

308,70лева /триста и осем лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1389  3299/23-06-2016  3299
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 047008 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 047008 /нула, четири, седем, 
нула, нула, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 6,193дка /шест 
дка сто деветдесет и три кв.м./, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Лозята", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Част от имота попада 
в отдел/подотдел: 364/ч1 -
2,484дка /два дка четиристотин 
осемдесет и четири кв.м./, 
широколистна гора.

637,30лева /шестстотин тридесет 
и седем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1390  3300/23-06-2016  3300
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 047011 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 047011 /нула, четири, седем, 
нула, едно, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 8,937дка /осем 
дка деветстотин тридесет и седем 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Лозята", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 364/ц1 -
1,315дка /един дка триста и 
петнадесет кв.м./, широколистна гора.

919,60лева /деветстотин и 
деветнадесет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1391  3301/23-06-2016  3301
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 047013 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 047013 /нула, четири, седем, 
нула, едно, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 9,613дка /девет 
дка шестстотин и тринадесет кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

989,20лева /деветстотин 
осемдесет и девет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1392  3302/23-06-2016  3302
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 047018 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 047018 /нула, четири, седем, 
нула, едно, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
12,000дка /дванадесет дка /, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Лозята", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1352,40лева /хиляда триста 
петдесет и два лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 1393  3303/24-06-2016  3303
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 047023 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 047023 /нула, четири, седем, 
нула, две, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,368дка /четири 
дка триста шестдесет и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

385,30лева /триста осемдесет и 
пет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1394  3304/24-06-2016  3304
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 047032 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 047032 /нула, четири, седем, 
нула, три, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 3,378дка /три дка 
триста седемдесет и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

347,60лева /триста четиридесет 
и седем лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1395  3305/24-06-2016  3305
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 048001 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 048001 /нула, четири, осем, 
нула, нула, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
88,649дка /осемдесет и осем дка 
шестстотин четиридесет и девет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Попова тумба", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Част от имота попада 
в отдел/подотдел: 364/б -
4,103дка /четири дка сто и три кв.м./, 
364/г - 17,959дка /седемнадесет дка 
деветстотин петдесет и девет кв.м./, 
364/д - 18,931дка /осемнадесет дка 
деветстотин тридесет и един кв.м./, 
широколистна гора.

7818,80лева /седем хиляди 
осемстотин и осемнадесет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1396  3306/24-06-2016  3306
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 048002 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 048002 /нула, четири, осем, 
нула, нула, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 3,621дка /три дка 
шестстотин двадесет и един кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Мочура", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне. Имота попада в 
отдел/подотдел: 364/д - 3,261дка /три 
дка двеста шестдесет и един кв.м./ и 
364/и - 0,016дка /шестнадесет кв.м./, 
широколистна гора.

283,90лева /двеста осемдесет и 
три лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1397  3307/24-06-2016  3307
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 049021 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 049021 /нула, четири, девет, 
нула, две, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
35,831дка /тридесет и пет дка 
осемстотин тридесет и един кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Попова 
тумба", начин на възстановяване: 
план за земеразделяне.

3160,30лева /три хиляди сто и 
шестдесет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1398  3308/21-07-2016  3308
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000004 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000004 /нула, нула, нула, 
нула, нула, четири/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
7,391дка /седем дка триста деветдесет 
и един кв.м./, начин на трайно 
ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Смръдлака", 
начин на възстановяване: 

977,80лева /деветстотин 
седемдесет и седем лева и 80ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

от ЗОС.

 1399  3309/21-07-2016  3309
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000005 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000005 /нула, нула, нула, 
нула, нула, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 2,253дка /два дка 
двеста петдесет и три кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Смръдлака", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

265,00лева /двеста шестдесет и 
пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1400  3310/21-07-2016  3310
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000016 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000016 /нула, нула, нула, 
нула, едно, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,075дка /четири 
дка седемдесет и пет кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Паскалева 
нива", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Част от имота попада в 
отдел/подотдел: 371/ч - 3,922дка /три 
дка деветстотин двадесет и два кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

479,20лева /четиристотин 
седемдесет и девет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1401  3311/22-07-2016  3311
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000026 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000026 /нула, нула, нула, 
нула, две, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
0,451дка /четиристотин петдесет и 
един кв.м./, начин на трайно 
ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Кованлъка", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

53,00лева /петдесет и три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1402  3312/22-07-2016  3312
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000033 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000033 /нула, нула, нула, 
нула, три, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,076дка /четири 
дка седемдесет и шест кв.м./, начин 
на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Лещица", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 363/т 
- 4,076дка /четири дка седемдесет и 
шест кв.м./, широколистна гора. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

479,30лева /четиристотин 
седемдесет и девет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000034 /нула, нула, нула, 
нула, три, четири/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 3,469дка /три дка 
четиристотин шестдесет и девет 
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 1403  3313/22-07-2016  3313
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000034 по КВС на с.Долно Ябълково.

кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Лещица", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 363/т - 3,469дка /три 
дка четиристотин шестдесет и девет 
кв.м./, широколистна гора. Върху 
имота има следните ограничения: Да 
се използва съгласно Закона за горите 
и Правилника за приложението му.

408,00лева /четиристотин и осем 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1404  3314/22-07-2016  3314
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000046 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000046 /нула, нула, нула, 
нула, четири, шест/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
7,728дка /седем дка седемстотин 
двадесет и осем кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Трите 
круши", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 
363/щ - 7,728дка /седем дка 
седемстотин двадесет и осем кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

626.00лева /шестстотин двадесет 
и шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1405  3315/25-07-2016  3315
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000047 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000047 /нула, нула, нула, 
нула, четири, седем/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
5,711дка /пет дка седемстотин и 
единадесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Трите 
круши", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

462,60лева /четиристотин 
шестдесет и два лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1406  3316/25-07-2016  3316
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000067 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000067 /нула, нула, нула, 
нула, шест, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
27,336дка /двадесет и седем дка 
триста тридесет и шест кв.м./, начин 
на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Кисова кория", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 621/р -
27,054дка /двадесет и седем дка 
петдесет и четири кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

3214,70лева /три хиляди двеста 
и четиринадесет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000070 /нула, нула, нула, 
нула, седем, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,188дка /четири 
дка сто осемдесет и осем кв.м./, начин 
на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1407  3317/25-07-2016  3317
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000070 по КВС на с.Долно Ябълково.

"Кисова кория", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 363/а3 -
4,188дка /четири дка сто осемдесет и 
осем кв.м./, широколистна гора. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

554,10лева /петстотин петдесет 
и четири лева и 10ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1408  3318/25-07-2016  3318
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000075 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000075 /нула, нула, нула, 
нула, седем, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,658дка /един 
дка шестстотин петдесет и осем 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Кисова кория", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 363/у2 -
1,658дка /един дка шестстотин 
петдесет и осем кв.м./, широколистна 
гора. Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

219,40лева /двеста и 
деветнадесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1409  3319/25-07-2016  3319
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000077 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000077 /нула, нула, нула, 
нула, седем, седем/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
7,068дка /седем дка шестдесет и осем 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Кисова кория", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 363/у2 -
7,068дка /седем дка шестдесет и осем 
кв.м./, широколистна гора. Върху 
имота има следните ограничения: Да 
се използва съгласно Закона за горите 
и Правилника за приложението му.

935,10лева /деветстотин 
тридесет и пет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1410  3320/25-07-2016  3320
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000080 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000080 /нула, нула, нула, 
нула, осем, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
26,696дка /двадесет и шест дка 
шестстотин деветдесет и шест кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Канарата", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 
363/ц2 - 25,580дка /двадесет и пет дка 
петстотин и осемдесет кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

3531,90лева /три хиляди 
петстотин тридесет и един лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1411  3321/26-07-2016  3321

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 

Имот № 000081 /нула, нула, нула, 
нула, осем, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 5,506дка /пет дка 
петстотин и шест кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Канарата", 
начин на възстановяване: 728,40лева /седемстотин 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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№ 000081 по КВС на с.Долно Ябълково. съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 
363/ц2 - 5,506дка /пет дка петстотин и 
шест кв.м./, широколистна гора. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

двадесет и осем лева и 40ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1412  3322/26-07-2016  3322
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000087 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000087 /нула, нула, нула, 
нула, осем, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 3,236дка /три дка 
двеста тридесет и шест кв.м./, начин 
на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Галабарица", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 363/б3 
1,717дка /един дка седемстотин и 
седемнадесет кв.м./, широколистна 
гора. Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

428,10лева /четиристотин 
двадесет и осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1413  3323/26-07-2016  3323
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000095 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000095 /нула, нула, нула, 
нула, девет, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
11,688дка /единадесет дка 
шестстотин осемдесет и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Лещица", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

1546,30лева /хиляда петстотин 
четиридесет и шест лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1414  3324/27-07-2016  3324
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000096 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000096 /нула, нула, нула, 
нула, девет, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
13,227дка /тринадесет дка двеста 
двадесет и седем кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Лещица", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

1071,30лева /хиляда седемдесет 
и един лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1415  3325/27-07-2016  3325
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000098 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000098 /нула, нула, нула, 
нула, девет, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 3,406дка /три дка 
четиристотин и шест кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Лещица", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

275,90лева /двеста седемдесет и 
пет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000111 /нула, нула, нула, 
едно, едно, едно/ по КВС на с.Долно 
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 1416  3326/27-07-2016  3326
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000111 по КВС на с.Долно Ябълково.

Ябълково с площ от 1,033дка /един 
дка тридесет и три кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Лещица", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

74,40лева /седемдесет и четири 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1417  3327/27-07-2016  3327
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000114 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000114 /нула, нула, нула, 
едно, едно, четири/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
8,839дка /осем дка осемстотин 
тридесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Лещица", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 371/у 
- 8,839дка /осем дка осемстотин 
тридесет и девет кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

636,40лева /шестстотин тридесет 
и шест лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1418  3328/01-08-2016  3328
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011049 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011049 /нула, едно, едно, 
нула, четири, девет/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
0,450дка /четиристотин и петдесет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

50,70лева /петдесет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1419  3329/01-08-2016  3329
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011058 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011058 /нула, едно, едно, 
нула, пет, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
0,032дка /тридесет и два кв.м./, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

3,60лева /три лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1420  3330/01-08-2016  3330
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011066 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011066 /нула, едно, едно, 
нула, шест, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 3,120дка /три дка 
сто и двадесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

351,60лева /триста петдесет и 
един лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1421  3331/01-08-2016  3331
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011071 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011071 /нула, едно, едно, 
нула, седем, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 5,244дка /пет дка 
двеста четиридесет и четири кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Край село", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

539,60лева /петстотин тридесет 
и девет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 011073 /нула, едно, едно, 
нула, седем, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 0,142дка /сто 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1422  3332/01-08-2016  3332
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011073 по КВС на с.Долно Ябълково.

четиридесет и два кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

16,00лева /шестнадесет лева/.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1423  3333/01-08-2016  3333
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011077 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011077 /нула, едно, едно, 
нула, седем, седем/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
1,656дка /един дка шестстотин 
петдесет и шест кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

186,60лева /сто осемдесет и 
шест лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1424  3334/02-08-2016  3334
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011090 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011090 /нула, едно, едно, 
нула, девет, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 2,520дка /два дка 
петстотин и двадесет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

259,30лева /двеста петдесет и 
девет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1425  3335/02-08-2016  3335
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011092 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011092 /нула, едно, едно, 
нула, девет, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,624дка /четири 
дка шестстотин двадесет и четири 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

475,80лева /четиристотин 
седемдесет и пет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1426  3336/02-08-2016  3336
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011100 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011100 /нула, едно, едно, 
едно, нула, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 2,283дка /два дка 
двеста осемдесет и три кв.м./, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

234,90лева /двеста тридесет и 
четири лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1427  3337/02-08-2016  3337
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011102 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011102 /нула, едно, едно, 
едно, нула, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
0,779дка /седемстотин седемдесет и 
девет кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

80,20лева /осемдесет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1428  3338/02-08-2016  3338
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011110 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011110 /нула, едно, едно, 
едно, едно, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
0,411дка /четиристотин и единадесет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

42,30лева /четиридесет и два 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

45/775кв.м. /четиридесет и пет върху 
седемстотин седемдесет и пет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ V- Имотът се управлява 
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 1429  3339/03-08-2016  3339

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
ЕКАТТЕ 72059, УПИ V-283 квартал 7 по 
ПУП на с.Вълчаново, одобрен със 
заповед № 250 от 21.11.1991г.

283 /пет римско, имот двеста 
осемдесет и три/ в квартал 7 /седми/ 
по ПУП на с.Вълчаново, целият с 
площ от 775кв.м. /седемстотин 
седемдесет и пет квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

102,60лева /сто и два лева и 
60ст./.

от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1197/2016-11-21

 1430  3340/03-08-2016  3340

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
ЕКАТТЕ 72059, УПИ VІ-283 квартал 7 
по ПУП на с.Вълчаново, одобрен със 
заповед № 250 от 21.11.1991г.

22/600кв.м. /двадесет и два върху 
шестстотин квадратни метра/ идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ 
VІ-283 /шест римско, имот двеста 
осемдесет и три/ в квартал 7 /седми/ 
по ПУП на с.Вълчаново, целият с 
площ от 600кв.м. /шестстотин 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

50,20лева /петдесет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1197/2016-11-21

 1431  3341/08-08-2016  3341

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ І-185 квартал 27 по 
ПУП на с.Факия, одобрен със заповед №
5 от 12.01.1990г.

45/315кв.м. /четиридесет и пет върху 
триста и петнадесет квадратни метра/ 
идеални части, придаваеми от улица 
към УПИ І-185 /първи римско, имот 
сто осемдесет и пет/ в квартал 
27 /двадесет и седем/ по ПУП на 
с.Факия, целият с площ от 
315кв.м. /триста и петнадесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

94,00лева /деветдесет и четири 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1081/2016-10-06

 1432  3342/09-08-2016  3342
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011111 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011111 /нула, едно, едно, 
едно, едно, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 0,169дка /сто 
шестдесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

17,40лева /седемнадесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1433  3343/09-08-2016  3343
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011116 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011116 /нула, едно, едно, 
едно, едно, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 0,251дка /двеста 
петдесет и едно кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

28,30лева /двадесет и осем лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1434  3344/09-08-2016  3344
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011126 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011126 /нула, едно, едно, 
едно, две, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
0,910дка /деветстотин и десет кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Край село", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

93,60лева /деветдесет и три лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1435  3345/10-08-2016  3345
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011127 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011127 /нула, едно, едно, 
едно, две, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 3,305дка /три дка 
триста и пет кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

340,10лева /триста и 
четиридесет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1436  3346/10-08-2016  3346
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011143 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011143 /нула, едно, едно, 
едно, четири, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 2,257дка /два дка 
двеста петдесет и седем кв.м./, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 

232,20лева /двеста тридесет и 
два лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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пета, местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1437  3347/10-08-2016  3347
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011148 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011148 /нула, едно, едно, 
едно, четири, осем/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
1,972дка /един дка деветстотин 
седемдесет и два кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

222,20лева /двеста двадесет и 
два лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1438  3348/10-08-2016  3348
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 011149 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 011149 /нула, едно, едно, 
едно, четири, девет/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
2,891дка /два дка осемстотин 
деветдесет и един кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 364/я1 -
1,688дка /един дка шестстотин 
осемдесет и осем кв.м./, 
широколистна гора.

325,80лева /триста двадесет и 
пет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1439  3349/22-08-2016  3349

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ХІ-377 квартал 20 
по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г.

10/1120кв.м. /десет върху хиляда сто 
и двадесет квадратни метра/ идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ 
ХІ-377 /единадесет римско, имот 
триста седемдесет и седем/ в квартал 
20 /двадесет/ по ПУП на с.Дюлево, 
целият с площ от 1120кв.м. /хиляда 
сто и двадесет квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

24,00лева /двадесет и четири 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1198/2016-11-21

 1440  3350/22-08-2016  3350
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000125 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000125 /нула, нула, нула, 
едно, две, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 9,496дка /девет 
дка четиристотин деветдесет и шест 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Паскалева нива", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 371/с -
9,496дка /девет дка четиристотин 
деветдесет и шест кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

1116,70лева /хиляда сто и 
шестнадесет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1441  3351/22-08-2016  3351
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000135 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000135 /нула, нула, нула, 
едно, три, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
15,915дка /петнадесет дка 
деветстотин и петнадесет кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Дряново", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 375/л 
- 15,914дка /петнадесет дка 
деветстотин и четиринадесет кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 

1145,90лева /хиляда сто 
четиридесет и пет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

 1442  3352/22-08-2016  3352
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000419 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000419 /нула, нула, нула, 
четири, едно, девет/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
3,642дка /три дка шестстотин 
четиридесет и два кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 
364/б1 - 3,642дка /три дка шестстотин 
четиридесет и два кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

295,00лева /двеста деветдесет и 
пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1443  3353/23-08-2016  3353
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000442 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000442 /нула, нула, нула, 
четири, четири, две/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
22,909дка /двадесет и два дка 
деветстотин и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Вълканов 
орман", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 
364/а2 -22,660дка /двадесет и два дка 
шестстотин и шестдесет кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

3536,00лева /три хиляди 
петстотин тридесет и шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1444  3354/23-08-2016  3354
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000446 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000446 /нула, нула, нула, 
четири, четири, шест/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
1,116дка /един дка сто и шестнадесет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Вълканов орман", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

95,40лева /деветдесет и пет лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1445  3355/23-08-2016  3355
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000447 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000447 /нула, нула, нула, 
четири, четири, седем/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
7,458дка /седем дка четиристотин 
петдесет и осем кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Вълканов 
орман", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 
365/а1 -7,459дка /седем дка 
четиристотин петдесет и девет кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

1151,30лева /хиляда сто 
петдесет и един лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000449 /нула, нула, нула, 

Page 199 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 1446  3356/23-08-2016  3356
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000449 по КВС на с.Долно Ябълково.

четири, четири, девет/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
3,348дка /три дка триста четиридесет 
и осем кв.м./, начин на трайно 
ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Вълканов 
орман", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 
365/щ -3,301дка /три дка триста и 
един кв.м./, широколистна гора. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

286,30лева /двеста осемдесет и 
шест лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1447  3357/23-08-2016  3357
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000453 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000453 /нула, нула, нула, 
четири, пет, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,883дка /четири 
дка осемстотин осемдесет и три 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Влахов дол", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 369/т -
4,883дка /четири дка осемстотин 
осемдесет и три кв.м./, широколистна 
гора. Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

681,90лева /шестстотин 
осемдесет и един лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1448  3358/23-08-2016  3358
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000459 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000459 /нула, нула, нула, 
четири, пет, девет/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
11,830дка /единадесет дка осемстотин 
и тридесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Влахов дол", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 369/т 
- 11,830/единадесет дка осемстотин и 
тридесет кв.м./, широколистна гора. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

1652,10лева /хиляда шестстотин 
петдесет и два лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1449  3359/29-08-2016  3359
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000460 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000460 /нула, нула, нула, 
четири, шест, нула/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
35,231дка /тридесет и пет дка двеста 
тридесет и един кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Влахов дол", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 369/т 
- 35,231дка /тридесет и пет дка двеста 
тридесет и един кв.м./, широколистна 
гора. Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

4920,00лева /четири хиляди 
деветстотин и двадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000464 /нула, нула, нула, 
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 1450  3360/29-08-2016  3360
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000464 по КВС на с.Долно Ябълково.

четири, шест, четири/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
28,757дка /двадесет и осем дка 
седемстотин петдесет и седем кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Влахов дол", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 369/т -
28,757дка /двадесет и осем дка 
седемстотин петдесет и седем кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за гори те и 
Правилника за приложението му.

4015,90лева /четири хиляди и 
петнадесет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1451  3361/29-08-2016  3361
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000470 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000470 /нула, нула, нула, 
четири, седем, нула/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
2,057дка /два дка петдесет и седем 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Влахов дол", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за гори те и 
Правилника за приложението му.

287,30лева /двеста осемдесет и 
седем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1452  3362/29-08-2016  3362
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000484 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000484 /нула, нула, нула, 
четири, осем, четири/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
49,484дка /четиридесет и девет дка 
четиристотин осемдесет и четири 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Коджа меше", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 369/а1 -
43,438дка /четиридесет и три дка 
четиристотин тридесет и осем кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за гори те и 
Правилника за приложението му.

4230,90лева /четири хиляди 
двеста и тридесет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1453  3363/29-08-2016  3363
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000486 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000486 /нула, нула, нула, 
четири, осем, шест/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
8,597дка /осем дка петстотин 
деветдесет и седем кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Коджа 
меше", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 
369/о1 - 6,097дка /шест дка 
деветдесет и седем кв.м./ и 369/с1 -
1,306дка /един дка триста и шест 
кв.м./, широколистна гора. Върху 
имота има следните ограничения: Да 
се използва съгласно Закона за гори 
те и Правилника за приложението му.

735,00лева /седемстотин 
тридесет и пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 000489 /нула, нула, нула, 
четири, осем, девет/ по КВС на 
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 1454  3364/29-08-2016  3364
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000489 по КВС на с.Долно Ябълково.

с.Долно Ябълково с площ от 
9,233дка /девет дка двеста тридесет и 
три кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Коджа меше", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 369/з1 -
9,233дка /девет дка двеста тридесет и 
три кв.м./, широколистна гора. Върху 
имота има следните ограничения: Да 
се използва съгласно Закона за гори 
те и Правилника за приложението му.

1085,80лева /хиляда осемдесет и 
пет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1455  3365/31-08-2016  3365
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000491 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000491 /нула, нула, нула, 
четири, девет, едно/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
15,062дка /петнадесет дка шестдесет 
и два кв.м./, начин на трайно 
ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Коджа 
меше", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 476/а 
- 15,062дка /петнадесет дка шестдесет 
и два кв.м./, широколистна гора. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за гори те и Правилника за 
приложението му.

1771,30лева /хиляда 
седемстотин седемдесет и един 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1456  3366/31-08-2016  3366
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000504 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000504 /нула, нула, нула, 
пет, нула, четири/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,473дка /един 
дка четиристотин седемдесет и три 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Коджа меше", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

106,10лева /сто и шест лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1457  3367/31-08-2016  3367
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000506 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000506 /нула, нула, нула, 
пет, нула, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,386дка /един 
дка триста осемдесет и шест кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Коджа меше", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

99,80лева /деветдесет и девет 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1458  3368/31-08-2016  3368
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000510 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000510 /нула, нула, нула, 
пет, едно, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 7,832дка /седем 
дка осемстотин тридесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Мочура", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 364/р 
- 7,832дка /седем дка осемстотин 

563,90лева /петстотин шестдесет 
и три лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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тридесет и два кв.м./, широколистна 
гора. Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за гори те и Правилника за 
приложението му.

 1459  3369/01-09-2016  3369
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000269 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000269 /нула, нула, нула, 
две, шест, девет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
16,796дка /шестнадесет дка 
седемстотин деветдесет и шест кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Мочура", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 364/н 
- 16,111дка /шестнадесет дка сто и 
единадесет кв.м./, широколистна 
гора. Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

1209,30лева /хиляда двеста и 
девет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1460  3370/01-09-2016  3370
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000273 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000273 /нула, нула, нула, 
две, седем, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 22,786дка /два 
дка седемстотин осемдесет и шест 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Мочура", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 364/н -
19,534дка /деветнадесет дка 
петстотин тридесет и четири кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

1640,60лева /хиляда шестстотин 
и четиридесет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1461  3371/01-09-2016  3371
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000284 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000284 /нула, нула, нула, 
две, осем, четири/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 6,771дка /шест 
дка седемстотин седемдесет и един 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Мочура", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

548,50лева /петстотин 
четиридесет и осем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1462  3372/01-09-2016  3372
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000285 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000285 /нула, нула, нула, 
две, осем, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 10,268дка /десет 
дка двеста шестдесет и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Мочура", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Част от имота попада в 
отдел/подотдел: 364/с - 2,352дка /два 
дка триста петдесет и два кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

831,70лева /осемстотин тридесет 
и един лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 1463  3373/01-09-2016  3373
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000296 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000296 /нула, нула, нула, 
две, девет, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 5,128дка /пет дка 
сто двадесет и осем кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Пейкин 
кладенец", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

484,60лева /четиристотин 
осемдесет и четири лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1464  3374/02-09-2016  3374
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000321 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000321 /нула, нула, нула, 
три, две, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
16,379дка /шестнадесет дка триста 
седемдесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Юрта", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Част от имота попада в 
отдел/подотдел: 369/в -
12,118дка /дванадесет дка сто и 
осемнадесет кв.м./, широколистна 
гора. Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

1400,40лева /хиляда и 
четиристотин лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1465  3375/02-09-2016  3375
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000343 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000343 /нула, нула, нула, 
три, четири, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,845дка /един 
дка осемстотин четиридесет и пет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Попов герен", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 365/ю -
0,304дка /триста и четири кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

157,70лева /сто петдесет и седем 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1466  3376/02-09-2016  3376
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000352 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000352 /нула, нула, нула, 
три, пет, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
11,001дка /единадесет дка и един 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

1039,60лева /хиляда тридесет и 
девет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 000356 /нула, нула, нула, 
три, пет, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 6,383дка /шест 
дка триста осемдесет и три кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Край село", начин на 1079,00лева /хиляда седемдесет 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 1467  3377/02-09-2016  3377

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000356 по КВС на с.Долно Ябълково.

възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 364/я1 -
2,191дка /два дка сто деветдесет и 
един кв.м./, широколистна гора. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

и девет лева/. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1468  3378/02-09-2016  3378
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000407 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000407 /нула, нула, нула, 
четири, нула, седем/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
5,666дка /пет дка шестстотин 
шестдесет и шест кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Мочура", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 364/д 
- 5,666дка /пет дка шестстотин 
шестдесет и шест кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

408,00лева /четиристотин и осем 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1469  3379/08-09-2016  3379
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000146 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000146 /нула, нула, нула, 
едно, четири, шест/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
8,625дка /осем дка шестстотин 
двадесет и пет кв.м./, начин на трайно 
ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Смиленото 
гробе", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Част от имота попада в 
отдел/подотдел: 364/я1 -
4,100дка /четири дка и сто кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

1458,10лева /хиляда 
четиристотин петдесет и осем 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1470  3380/08-09-2016  3380
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000155 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000155 /нула, нула, нула, 
едно, пет, пет/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 10,732дка /десет 
дка седемстотин тридесет и два 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Паскалева нива", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 370/а -
1,518дка /един дка петстотин и 
осемнадесет кв.м./, широколистна 
гора. Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

772,70лева /седемстотин 
седемдесет и два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1471  3381/09-09-2016  3381
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000158 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000158 /нула, нула, нула, 
едно, пет, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 4,903дка /четири 
дка деветстотин и три кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Кабакова 
топола", начин на възстановяване: 

353,00лева /триста петдесет и 
три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

от ЗОС.

 1472  3382/09-09-2016  3382
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000162 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000162 /нула, нула, нула, 
едно, шест, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 7,825дка /седем 
дка осемстотин двадесет и пет кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Дойкима", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 
363/б3 - 7,825дка /седем дка 
осемстотин двадесет и пет кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

1035,20лева /хиляда тридесет и 
пет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1473  3383/09-09-2016  3383
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000163 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000163 /нула, нула, нула, 
едно, шест, три/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 5,230дка /пет дка 
двеста и тридесет кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност 
"Галабарица", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 363/б3 -
5,197дка /пет дка сто деветдесет и 
седем кв.м./, широколистна гора. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

691,90лева /шестстотин 
деветдесет и един лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1474  3384/09-09-2016  3384
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000166 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000166 /нула, нула, нула, 
едно, шест, шест/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 3,083дка /три дка 
осемдесет и три кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Тумбата", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 621/р 
- 3,079дка /три дка седемдесет и девет 
кв.м./, широколистна гора. Върху 
имота има следните ограничения: Да 
се използва съгласно Закона за горите 
и Правилника за приложението му.

362,60лева /триста шестдесет и 
два лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1475  3385/09-09-2016  3385
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000168 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000168 /нула, нула, нула, 
едно, шест, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
11,174дка /единадесет дка сто 
седемдесет и четири кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Брадев 
баир", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 621/о 
- 11,174дка /единадесет дка сто 
седемдесет и четири кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 

804,50лева /осемстотин и четири 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

 1476  3386/09-09-2016  3386
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000174 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000174 /нула, нула, нула, 
едно, седем, четири/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
68,186дка /шестдесет и осем дка сто 
осемдесет и шест кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Кисова 
кория", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 
621/м - 64,449дка /шестдесет и четири 
дка четиристотин четиридесет и девет 
кв.м./, широколистна гора. Върху 
имота има следните ограничения: Да 
се използва съгласно Закона за горите 
и Правилника за приложението му.

5523,10лева /пет хиляди 
петстотин двадесет и три лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1477  3387/12-09-2016  3387
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000184 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000184 /нула, нула, нула, 
едно, осем, четири/ по КВС на 
с.Долно Ябълково с площ от 
5,929дка /пет дка деветстотин 
двадесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Коначки 
дол", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Част от имота попада в 
отдел/подотдел: 621/р -
4,723дка /четири дка седемстотин 
двадесет и трикв.м./, широколистна 
гора. Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

697,30лева /шестстотин 
деветдесет и седем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1478  3388/12-09-2016  3388
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000187 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000187 /нула, нула, нула, 
едно, осем, седем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
34,968дка /тридесет и четири дка 
деветстотин шестдесет и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Коначки дол", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 621/р -
34,708дка /тридесет и четири дка 
седемстотин и осем кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

4112,20лева /четири хиляди сто 
и дванадесет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1479  3389/12-09-2016  3389
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000188 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000188 /нула, нула, нула, 
едно, осем, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
11,548дка /единадесет дка петстотин 
четиридесет и осем кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Чучурката", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Част от имота попада в 
отдел/подотдел: 621/р -
9,415дка /девет дка четиристотин и 

1358,00лева /хиляда триста 
петдесет и осем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Page 207 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



петнадесет кв.м./, широколистна гора. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

 1480  3390/12-09-2016  3390
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000191 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000191 /нула, нула, нула, 
едно, девет, едно/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,840дка /един 
дка осемстотин и четиридесет кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Чучурката", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

189,30лева /сто осемдесет и 
девет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1481  3391/12-09-2016  3391
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000198 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000198 /нула, нула, нула, 
едно, девет, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 2,519дка /два дка 
петстотин и деветнадесет кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Тумбата", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 621/р 
- 2,519дка /два дка петстотин и 
деветнадесет кв.м./, широколистна 
гора. Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

296,20лева /двеста деветдесет и 
шест лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1482  3392/12-09-2016  3392
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000200 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000200 /нула, нула, нула, 
две, нула, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 1,437дка /един 
дка четиристотин тридесет и седем 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
залесена територия, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Кисова кория", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Имота попада в 
отдел/подотдел: 621/м -
1,437дка /един дка четиристотин 
тридесет и седем кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

103,50лева /сто и три лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1483  3393/12-09-2016  3393
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000220 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000220 /нула, нула, нула, 
две, две, нула/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
29,816дка /двадесет и девет дка 
осемстотин и шестнадесет кв.м./, 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, категория на земята при 
неполивни условия: пета, местност 
"Дряново", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 375/л 
- 29,816дка /двадесет и девет дка 
осемстотин и шестнадесет кв.м./, 
широколистна гора. Върху имота има 
следните ограничения: Да се използва 
съгласно Закона за горите и 
Правилника за приложението му.

2146,80лева /две хиляди сто 
четиридесет и шест лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 1484  3394/13-09-2016  3394
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000238 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000238 /нула, нула, нула, 
две, три, осем/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 
0,829дка /осемстотин двадесет и 
девет кв.м./, начин на трайно 
ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Тумбата", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

59,70лева /петдесет и девет лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1485  3395/13-09-2016  3395
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000242 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000242 /нула, нула, нула, 
две, четири, две/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 5,807дка /пет дка 
осемстотин и седем кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Сурчевица", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Имота попада в отдел/подотдел: 364/т 
- 5,807дка /пет дка осемстотин и 
седем кв.м./, широколистна гора. 
Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

470,40лева /четиристотин и 
седемдесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1486  3396/13-09-2016  3396
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Долно Ябълково, ЕКАТТЕ 22914, имот 
№ 000254 по КВС на с.Долно Ябълково.

Имот № 000254 /нула, нула, нула, 
две, пет, четири/ по КВС на с.Долно 
Ябълково с площ от 7,019дка /седем 
дка и деветнадесет кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Тумбата", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Част от имота попада в 
отдел/подотдел: 621/ш - 5,542дка /пет 
дка петстотин четиридесет и два 
кв.м./, широколистна гора. Върху 
имота има следните ограничения: Да 
се използва съгласно Закона за горите 
и Правилника за приложението му.

505,40лева /петстотин и пет лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1487  3397/14-09-2016  3397

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Васил Левски", ПИ с идентификатор 
20273.501.513 /номер по предходен план 
УПИ І, кв.38/ по КККР на с.Дебелт, 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.513 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
едно три/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 13188кв.м. /тринадесет 
хиляди сто осемдесет и осем/ с 
трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: средно застрояване / 
от 10 до 15м./.

56708,40лева /петдесет и шест 
хиляди седемстотин и осем лева 
и четиридесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1488  3398/14-09-2016  3398

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Цв.Радойнов" № 73, ПИ с 
идентификатор 20273.501.539 /номер по 
предходен план УПИ V-316, кв.37/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.539 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
три девет/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 818кв.м. /осемстотин и 
осемнадесет/ с трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 

3517,40лева /три хиляди 
петстотин и седемнадесет лева и 
четиридесет ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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ползване: ниско застрояване /до 
10м./.

 1489  3399/14-09-2016  3399

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.298 /номер по 
предходен план 248/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.298 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, две 
девет осем/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 1525кв.м. /хиляда петстотин 
двадесет и пет/ с трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 
10м./.

6557,50лева /шест хиляди 
петстотин петдесет и седем лева 
и петдесет ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1490  3400/21-09-2016  3400

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.5 вх.А ет.3 
ап.8, с идентификатор 20273.501.514.5.8 
по КККР, самостоятелния обект се 
намира в сграда № 5 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.5.8 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, пет, точка, 
осем/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
5 /пет/, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
96/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 8 /осем/, вход А етаж 
3/трети/ в жилищна сграда блок №
5/пет/ в с.Дебелт, област Бургас, 
построен върху общинска земя, 
състоящ се от стая, кухня, баня с 
тоалетна и антре, със застроена площ 
от 40,71кв.м./четиридесет цяло 
седемдесет и една стотни кв.м./, 
продължение р."13"

 1914,10лева /хиляда деветстотин 
и четиринадесет лева и 10ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Акт за поправка:
2/2016-11-08
Нови актове:
2/2016-11-08

 1491  3401/26-09-2016  3401

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, ЕКАТТЕ 29221, УПИ Х-86 
квартал 7 по ПУП на с.Момина Църква, 
одобрен със заповед № 187 от 
20.10.1969г.

20/800 кв.м. /двадесет върху 
осемстотин квадратни метра/ идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ 
Х-86 /десет римско, имот осемдесет и 
шест/ в квартал 7 /седем/ по ПУП на 
с.Момина Църква, целият с площ от 
800 кв.м. /осемстотин квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

45,60лева /четиридесет и пет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
72/2017-02-14

 1492  3402/27-09-2016  3402

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.5 вх.Б ет.4 
ап.23, с идентификатор 
20273.501.514.5.23 по КККР, 
самостоятелния обект се намира в сграда 

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.5.23 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, пет, точка, 
двадесет и три/ по КККР на село 
Дебелт, община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
5 /пет/, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 

 1916,70лева /хиляда деветстотин 
и шестнадесет лева и 70ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 

Заповед за отписване:
649/2017-09-04
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№ 5 в поземлен имот с идентификатор 
20273.501.514 .

самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
96/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 23 /двадесет и три/, 
вход Б етаж 4 /четвърти/ в жилищна 
сграда блок № 5/пет/ в с.Дебелт, 
област Бургас, построен върху 
общинска земя, състоящ се от стая, 
кухня, баня с тоалетна и антре, със 
застроена площ от 
40,71кв.м./четиридесет цяло 
седемдесет и една стотни кв.м./, 
продължение графа "13"

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1493  3403/27-09-2016  3403

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.6 вх.Б ет.1 
ап.14, с идентификатор 
20273.501.514.6.14 по КККР, 
самостоятелния обект се намира в сграда 
№ 6 в поземлен имот с идентификатор 
20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.6.14 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, шест, точка, 
четиринадесет/ по КККР на село 
Дебелт, община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
6 /шест/, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
97/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 14 /четиринадесет/, 
вход Б етаж 1 /първи/ в жилищна 
сграда блок № 6 /шест/ в с.Дебелт, 
област Бургас, построен върху 
общинска земя, продължение графа 
"13"

 1990,00лева /хиляда деветстотин 
и деветдесет лева/.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор за продажба от 
09.06.2020г. самостоятелен 
обект 20273.501.514.6.14 е 
продаден на Милена 
Станкова Ончева.

Заповед за отписване:
346/2020-06-17

 1494  3404/28-09-2016  3404

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.7 вх.А ет.2 
ап.4, с идентификатор 20273.501.513.8.4 
по КККР, самостоятелния обект се 
намира в сграда № 8 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.513 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.513.8.4 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
тринадесет, точка, осем, точка, 
четири/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
8 /осем/, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 
20273.501.513 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
тринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
103/06.03.1998г. представлява 
апартамент № 4 /четири/, вход А етаж 
2 /втори/ в жилищна сграда блок №
8 /по адм.адрес - блок 7/ в с.Дебелт, 
област Бургас, построен върху 
общинска земя, продължение графа 
"13"

 4045,10лева /четири хиляди 
четиридесет и пет лева и 10ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
538/2017-07-03

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.513.8.14 /двадесет хиляди 
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 1495  3405/28-09-2016  3405

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.7 вх.А ет.2 
ап.4, с идентификатор 20273.501.513.8.14 
по КККР, самостоятелния обект се 
намира в сграда № 8 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.513 .

двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
тринадесет, точка, осем, точка, 
четиринадесет/ по КККР на село 
Дебелт, община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
8 /осем/, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 
20273.501.513 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
тринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
103/06.03.1998г. представлява 
апартамент № 14 /четиринадесет/, 
вход Б етаж 2 /втори/ в жилищна 
сграда блок № 8 /по адм.адрес - блок 
7/ в с.Дебелт, област Бургас, построен 
върху общинска земя, продължение 
графа "13"

 1905,80лева /хиляда деветстотин 
и пет лева и 80ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
834/2019-08-29

 1496  3406/03-10-2016  3406
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Пънчево, ЕКАТТЕ 59015, имот №
000058 по КВС на с.Пънчево.

Имот № 000058 /нула, нула, нула, 
нула, пет, осем/ по КВС на с.Пънчево 
с площ от 1,754дка /един дка 
седемстотин петдесет и четири кв.м./, 
начин на трайно ползване: храсти, 
категория на земята при неполивни 
условия: шеста, местност 
"Киселицата".

149,20лева /сто четиридесет и 
девет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
365/2017-05-17

 1497  3407/03-10-2016  3407
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 066024 
по КВС на с.Факия.

Имот № 066024 /нула, шест, шест, 
нула, две, четири/ по КВС на с.Факия 
с площ от 4,602дка /четири дка 
шестстотин и два кв.м./, начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Щърбин 
дол". Върху имота има следните 
ограничения: Да се използва съгласно 
Закона за горите и Правилника за 
приложението му.

710,30лева /седемстотин и десет 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1498  3408/03-10-2016  3408

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.1 ет.1 ап.3, с 
идентификатор 20273.501.514.1.4 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 1 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.1.4 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, едно, точка, 
четири/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
1 /едно/, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
92/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 3 /три/, етаж 1 /първи/ 
в жилищна сграда блок №
1 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 2107,20лева /две хиляди сто е 
седем лева и 20ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Самостоятелен обект в сграда с 
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 1499  3409/03-10-2016  3409

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.1 ет.2 ап.10 с 
идентификатор 20273.501.514.1.7 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 1 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

идентификатор 
20273.501.514.1.7 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, едно, точка, 
седем/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
1 /едно/, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
92/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 10 /седет/, 
етаж2 /втори/ в жилищна сграда блок 
№ 1 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 2294,50лева /две хиляди двеста 
деветдесет и четири лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1500  3410/06-10-2016  3410

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
ЕКАТТЕ 72059, УПИ І-168 квартал 45 по 
ПУП на с.Вълчаново, одобрен със 
заповед № 250 от 21.11.1991г.

30/550кв.м. /тридесет върху 
петстотин и петдесет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ І-168 /едно римско, 
имот сто шестдесет и осем / в квартал 
45 /четиридесет и пет/ по ПУП на 
с.Вълчаново, целият с площ от 
550кв.м. /петстотин и петдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

68,40лева /лестдесет и осем лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1535/2016-12-13

 1501  3411/10-10-2016  3411
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Орлинци, ЕКАТТЕ 53984, имот №
000108 по КВС на с.Орлинци.

Имот № 000108 /нула, нула, нула, 
едно, нула, осем/ по КВС на 
с.Орлинци с площ от 10,000дка /десет 
дка /, начин на трайно ползване: 
друга селско стопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета . Имота е образуван 
от имот № 000077.

 241,50лева /двеста четиридесет 
и един лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1597/2016-12-21

 1502  3412/18-10-2016  3412

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.3 ет.1 ап.1 с 
идентификатор 20273.501.514.3.1 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 3 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.3.1 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, три, точка, 
едно/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
3 /три/, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
94/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 1/едно/, етаж 1 /първи/ 
в жилищна сграда блок №
3 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 2107,20лева /две хиляди сто и 
седем лева и 20ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Самостоятелен обект в сграда с 
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 1503  3413/18-10-2016  3413

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.3 ет.1 ап.2 с 
идентификатор 20273.501.514.3.2 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 3 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

идентификатор 
20273.501.514.3.2 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, три, точка, две/ 
по КККР на село Дебелт, община 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
находящ се в сграда № 3 /три/, 
разположена в поземлен имот с 
идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
94/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 2 /две/, етаж 1 /първи/ 
в жилищна сграда блок №
3 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 2107,20лева /две хиляди сто и 
седем лева и 20ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
861/2019-09-05

 1504  3414/19-10-2016  3414

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.3 ет.2 ап.7 с 
идентификатор 20273.501.514.3.7 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 3 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.3.7 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, три, точка, 
седем/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
3 /три/, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
94/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 7 /седем/, етаж 
2 /втори/ в жилищна сграда блок №
3 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 2294,50лева /две хиляди двеста 
деветдесет и четири лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1505  3415/19-10-2016  3415

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.3 ет.2 ап.8 с 
идентификатор 20273.501.514.3.8 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 3 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.3.8 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, три, точка, 
осем/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
3 /три/, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
94/04.03.1998г. представлява 

 2294,50лева /две хиляди двеста 
деветдесет и четири лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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апартамент № 8 /осми/, етаж 2 /втори/ 
в жилищна сграда блок №
3 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 1506  3416/19-10-2016  3416

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.3 ет.2 ап.9 с 
идентификатор 20273.501.514.3.9 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 3 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.3.9 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, три, точка, 
девет/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
3 /три/, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
94/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 9 /девети/, етаж 
2 /втори/ в жилищна сграда блок №
3 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 2294,50лева /две хиляди двеста 
деветдесет и четири лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1507  3417/19-10-2016  3417

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.3 ет.3 ап.13 с 
идентификатор 20273.501.514.3.13 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 3 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.3.13 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, три, точка, 
тринадесет/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
3 /три/, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
94/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 13 /тринадесет/, етаж 
3 /трети/ в жилищна сграда блок №
3 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 2294,50лева /две хиляди двеста 
деветдесет и четири лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1508  3418/20-10-2016  3418

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.3 ет.3 ап.15 с 
идентификатор 20273.501.514.3.15 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.3.15 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, три, точка, 
петнадесет/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
3 /три/, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 

 2294,50лева /две хиляди двеста 
деветдесет и четири лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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сграда № 3 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
94/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 15 /петнадесет/, етаж 
3 /трети/ в жилищна сграда блок №
3 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1509  3419/20-10-2016  3419

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.3 ет.3 ап.16 с 
идентификатор 20273.501.514.3.16 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 3 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.3.16 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, три, точка, 
шестнадесет/ по КККР на село 
Дебелт, община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
3 /три/, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
94/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 16 /шестнадесет/, етаж 
3 /трети/ в жилищна сграда блок №
3 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 2294,50лева /две хиляди двеста 
деветдесет и четири лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1510  3420/20-10-2016  3420

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.3 ет.3 ап.17 с 
идентификатор 20273.501.514.3.17 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 3 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.3.17 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, три, точка, 
седемнадесет/ по КККР на село 
Дебелт, община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
3 /три/, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
94/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 17 /седемнадесет/, етаж 
3 /трети/ в жилищна сграда блок №
3 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 2294,50лева /две хиляди двеста 
деветдесет и четири лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.3.22 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, три, точка, 
двадесет и две/ по КККР на село 
Дебелт, община Средец, одобрени със 

Page 216 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 1511  3421/20-10-2016  3421

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.3 ет.3 ап.22 с 
идентификатор 20273.501.514.3.22 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 3 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
3 /три/, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
94/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 22 /двадесет и две/, 
етаж 4 /четвърти/ в жилищна сграда 
блок №3 /б.общежитие/ в с.Дебелт, 
област Бургас, построен върху 
общинска земя, продължение графа 
"13"

 2177,50лева /две хиляди сто 
седемдесет и седем лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1512  3422/24-10-2016  3422

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.1 ет.1 ап.4, с 
идентификатор 20273.501.514.1.1 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 1 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.1.1 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, едно, точка, 
едно/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
1 /едно/, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
92/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 4 /четири/, етаж 
1 /първи/ в жилищна сграда блок №
1 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 2107,20лева /две хиляди сто и 
седем лева и 20ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1513  3423/24-10-2016  3423

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.1 ет.3 ап.13, 
с идентификатор 20273.501.514.1.18 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 1 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.1.18 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, едно, точка, 
осемнадесет/ по КККР на село 
Дебелт, община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
1 /едно/, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
92/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 13 /тринадесет/, етаж 
3 /трети/ в жилищна сграда блок №
1 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 2294,50лева /две хиляди двеста 
деветдесет и четири лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Самостоятелен обект в сграда с 

Page 217 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 1514  3424/24-10-2016  3424

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.12 вх.Б ет.1 
ап.11, с идентификатор 
20273.501.512.1.11 по КККР, 
самостоятелния обект се намира в сграда 
№ 1 в поземлен имот с идентификатор 
20273.501.512 .

идентификатор 
20273.501.512.1.11 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
дванадесет, точка, едно, точка, 
единадесет/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
1 /едно/, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 
20273.501.512 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
дванадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
102/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 11 /единадесет/, вход 
Б, етаж 1 /първи/ в жилищна сграда 
блок № 12 в с.Дебелт, област Бургас, 
построен върху общинска земя, 
продължение графа "13"

 2836,20лева /две хиляди 
осемстотин тридесет и шест лева 
и 20ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1515  3425/24-10-2016  3425

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.12 вх.Б ет.2 
ап.14, с идентификатор 
20273.501.512.1.14 по КККР, 
самостоятелния обект се намира в сграда 
№ 1 в поземлен имот с идентификатор 
20273.501.512 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.512.1.14 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
дванадесет, точка, едно, точка, 
четиринадесет/ по КККР на село 
Дебелт, община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
1 /едно/, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 
20273.501.512 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
дванадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
102/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 14 /четиринадесет/, 
вход Б, етаж 2 /втори/ в жилищна 
сграда блок № 12 в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 1919,40лева /хиляда деветстотин 
и деветнадесет лева и 40ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1516  3426/14-11-2016  3426

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ ХІ-544 квартал 41 
по ПУП на с.Драчево, одобрен със 
заповеди № 75 от 23.09.1992г. и № 49 от 
22.10.1997г.

14/1130 кв.м. /четиринадесет върху 
хиляда сто и тридесет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ ХІ-544 /единадесет 
римско, имот петстотин четиридесет 
и четири/ в квартал 41 /четиридесет и 
едно/ по ПУП на с.Драчево, целият с 
площ от 1130 кв.м. /хиляда сто и 
тридесет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

29,20лева /двадесет и девет лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
93А/2017-02-22

 1517  3427/14-11-2016  3427

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ ХІІ-544 квартал 41 
по ПУП на с.Драчево, одобрен със 
заповеди № 75 от 23.09.1992г. и № 49 от 
22.10.1997г.

13/1160 кв.м. /тринадесет върху 
хиляда сто и шестдесет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ ХІІ-544 /дванадесет 
римско, имот петстотин четиридесет 
и четири/ в квартал 41 /четиридесет и 
едно/ по ПУП на с.Драчево, целият с 
площ от 1160 кв.м. /хиляда сто и 
шестдесет квадратни метра/. Имотът 
е отреден за жилищно строителство.

27,20лева /двадесет и седем лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
93А/2017-02-22
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 1518  3428/14-11-2016  3428

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, имот № 501.339 по КП 
на с.Бистрец, одобрен със заповед № РД 
17-6 от 25.10.2007г. и решение № 355 от 
27.01.2010г. на ОбС Средец.

255/2181 кв.м. /двеста петдесет и пет 
върху две хиляди сто осемдесет и 
един квадратни метра/ идеални части, 
представляващи бивша улица, 
попадащи в имот №
501.339 /петстотин и едно точка 
триста тридесет и девет/ по 
кадастралния план на с.Бистрец, 
целият имот е с площ от 
2181кв.м./две хиляди сто осемдесет и 
един квадратни метра/.

581,40лева /петстотин осемдесет 
и един лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
290/2017-05-02

 1519  3429/16-11-2016  3429
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Пънчево, ЕКАТТЕ 59015, имот №
000061 по КВС на с.Пънчево.

Имот № 000061 /нула, нула, нула, 
нула, шест, едно/ по КВС на 
с.Пънчево с площ от 0,171дка /сто 
седемдесет и един кв.м./, начин на 
трайно ползване: храсти, категория на 
земята при неполивни условия: 
шеста, местност "До село".

5,70лева /пет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1520  3430/28-11-2016  3430

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.1 ет.1 ап.22, 
с идентификатор 20273.501.514.1.20 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 1 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.1.20 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, едно, точка, 
двадесет/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
1 /едно/, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС №
92/04.03.1998г. представлява 
апартамент № 22 /двадесет и две/, 
етаж 4 /четири/ в жилищна сграда 
блок № 1 /б.общежитие/ в с.Дебелт, 
област Бургас, построен върху 
общинска земя, продължение графа 
"13"

 2177,50лева /две хиляди сто 
седемдесет и седем лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1521  3431/28-11-2016  3431

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес: 
с.Дебелт ж.к.”Металург” бл.1 ет.2 ап.12, 
с идентификатор 20273.501.514.1.9 по 
КККР, самостоятелния обект се намира в 
сграда № 1 в поземлен имот с 
идентификатор 20273.501.514 .

Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 
20273.501.514.1.9 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет, точка, едно, точка, 
девет/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, находящ се в сграда №
1 /едно/, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 
20273.501.514 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
четиринадесет /, с предназначение на 
самостоятелния обект – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта –
1/едно/, което съгласно АЧОС № 92/ 
04.03.1998г. представлява апартамент 
№ 12 /дванадесет/, етаж 2 /втори/ в 
жилищна сграда блок №
1 /б.общежитие/ в с.Дебелт, област 
Бургас, построен върху общинска 
земя, продължение графа "13"

 2294,50лева /две хиляди двеста 
деветдесет и четири лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 1522  3432/29-11-2016  3432

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІІІ-253 квартал 28 
по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД 09-166 от 24.09.1986г.

66/546 кв.м. /шестдесет и шест върху 
петстотин четиридесет и шест 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ІІІ-
253 /три римско, имот двеста 
петдесет и три/ в квартал 28 /двадесет 
и осем/ по ПУП на гр.Средец, целият 
с площ от 546 кв.м. /петстотин 
четиридесет и шест квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

785,40лева /седемстотин 
осемдесет и пет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
703/2017-09-15

 1523  3433/29-11-2016  3433

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт ул. 
"Цв.Радойнов", с идентификатор 
20273.501.570 по КККР, номер на имота 
по предходен план парцел ІХ квартал 36.

 30% идеална част, представляваща 
315,30/1051кв.м. /триста и петнадесет 
цяло и тридесет стотни върху хиляда 
петдесет и един кв.м./ идеална част от 
поземлен имот с идентификатор 
20273.501.570 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
седемдесет/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84/ 19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, целият с площ от 
1051кв.м. /хиляда петдесет и един 
кв.м./, с трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за търговски обект, 
комплекс, ведно със самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 
20273.501.570.1.4 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, петстотин и 
седемдесет, точка, едно, точка, 
четири/, с площ от 115,30кв.м./сот и 
петнадесет цяло и тридесет стотни 
кв.м./, намиращ се в сграда с 
идентификатор 20273.501.570.1, 
продължение графа "13"

 11358,20лева /единадесет 
хиляди триста петдесет и осем 
лева и 20ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1071/2019-11-27

 1524  3434/30-11-2016  3434

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземления имот: с.Дебелт ул. 
"Възраждане" с идентификатор 
20273.501.909 по КККР на с.Дебелт, 
номер на имота по предходен план : 
квартал 56.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.909 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, деветстотин 
и девет/ по КККР на село Дебелт, 
община Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-84 от 19.11.2015г. 
на ИД на АГКК с площ от 
1324кв.м. /хиляда триста двадесет и 
четири кв.м./, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин 
на трайно ползване: за търговски 
обект, комплекс.

1324,00лева /хиляда триста 
двадесет и четири лева/.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1525  3435/30-11-2016  3435

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.87 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.87 /петдесет и четири 
точка осемдесет и седем/ с площ от 
316кв.м./триста и шестнадесет 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

58,10лева /петдесет и осем лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 54.18 /петдесет и четири 
точка осемнадесет/ с площ от 
909кв.м. /деветстотин и девет 
квадратни метра/, вид територия: Имотът се управлява 
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 1526  3436/30-11-2016  3436

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.18 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

167,00лева /сто шестдесет и 
седем лева/

от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1527  3437/30-11-2016  3437

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.25 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.25 /петдесет и четири 
точка двадесет и пет/ с площ от 
753кв.м. /седемстотин петдесет и три 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

138,40лева /сто тридесет и осем 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1528  3438/08-12-2016  3438

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ І квартал 114 по 
ПУП на гр.Средец одобрен със заповед 
№ РД-09-166 от 24.09.1986г., заповед №
49 от 14.09.2011г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/ в квартал 114 /сто и 
четиринадесет/ по ПУП на гр.Средец 
с площ от 12 808кв.м. /дванадесет 
хил. осемстотин и осем квадратни 
метра/, ведно с построените в имота 
сгради: четириетажна масивна сграда 
- болница със застроена площ от 
682кв.м. /шестстотин осемдесет и два 
квадратни метра/ , изградена през 
1974г., едноетажна полумасивна 
сграда с обслужващо предназначение 
със застроена площ от 
54кв.м. /петдесет и четири квадратни 
метра/, изградена през 1940г. Имотът 
е отреден за болница.

376264,60лева /триста 
седемдесет и шест хиляди двеста 
шестдесет и четири лева и 60ст./.

Сграден фонд -
"Многопрофилна 
болница за активно 
лечение-гр.Средец" 
ЕООД - ЕИК 
102663909, 
"Медицински център -
1" ЕООД - ЕИК 
102637203.

С договор № 594, 
нот.вписан на 10.02.2017г. 
т.1 № 104 вх.р.146 се 
отстъпва безвъзмездно 
право на строеж върху 
170кв.м. на Министерство 
на здравеопазването.

 1529  3439/13-12-2016  3439

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.34 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.34 /петдесет и четири 
точка тридесет и четири/ с площ от 
363кв.м. /триста шестдесет и три 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

66,70лева /шестдесет и шест 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1530  3440/13-12-2016  3440

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.40 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.40 /петдесет и четири 
точка четиридесет/ с площ от 
763кв.м. /седемстотин шестдесет и 
три квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

140,20лева /сто и четиридесет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 54.42 /петдесет и четири 
точка четиридесет и две/ с площ от 
416кв.м. /четиристотин и шестнадесет 
квадратни метра/, вид територия: Имотът се управлява 
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 1531  3441/13-12-2016  3441

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.42 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

76,40лева /седемдесет и шест 
лева и 40ст./.

от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1532  3442/13-12-2016  3442

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 54.64 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-57 от 
02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.64 /петдесет и четири 
точка шестдесет и четири/ с площ от 
4200кв.м. /четири хиляди и двеста 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

771,80лева /седемстотин 
седемдесет и един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1533  3443/13-12-2016  3443

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
54.108 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-57 
от 02.06.2003г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 54.108 /петдесет и четири 
точка сто и осем/ с площ от 
1155кв.м. /хиляда сто петдесет и пет 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/, категория 
на имота: ІІІ /трета/ по плана на 
новообразуваните имоти на местност 
"Долапски баир" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-57 от 02.06.2003г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

212,20лева /двеста и дванадесет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1534  3444/14-12-2016  3444

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, Имот 501.208 кв.5 по КП 
на с.Бистрец, одобрен със заповед № РД-
17-6 от 25.10.2007г. и одобрен 
регулационен план с решение № 355 от 
27.01.2010г.

322/1186кв.м. /триста двадесет и два 
върху хиляда сто осемдесет и шест 
кв.м./ идеални части от имот 
501.208 /петстотин и едно точка 
двеста и осем/ квартал 5 /пет/ по 
кадастралния план на с.Бистрец, 
целият имот с площ от 
1186кв.м. /хиляда сто осемдесет и 
шест кв.м./.

672,30лева /шестстотин 
седемдесет и два лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1535  3445/14-12-2016  3445

обл.Бургас, общ.Средец, с.Бистрец, 
ЕКАТТЕ 04176, Имот 501.163 кв.26 по 
КП на с.Бистрец, одобрен със заповед №
РД-17-6 от 25.10.2007г. и одобрен 
регулационен план с решение № 355 от 
27.01.2010г.

Имот № 501.163 /петстотин и едно 
точка сто шестдесет и три/ в квартал 
26 /двадесет и шест/ по кадастралния 
план на с.Бистрец, целият с площ от 
591кв.м. /петстотин деветдесет и един 
кв.м./.

1234,00лева /хиляда двеста 
тридесет и четири лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1536  3446/11-01-2017  3446
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000028 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 000028 /нула, нула, нула, 
нула, две,осем/ по КВС на с.Момина 
Църква с площ от 5,081дка /пет дка 
осемдесет и един кв.м./, начин на 
трайно ползване: гора в земеделски 
земи, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Калмукова кория"", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Имота попада в 
отдел/подотдел: 531/2 -
0,015дка /петнадесет кв.м./, поляна.

208,10лева /двеста и осем лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1537  3447/12-01-2017  3447
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000074 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 000074 /нула, нула, нула, 
нула, седем, четири/ по КВС на 
с.Момина Църква с площ от 
3,778дка /три дка седемстотин 
седемдесет и осем кв.м./, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 

162,10лева /сто шестдесет и два 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Балаклия", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1538  3448/19-01-2017  3448
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Кирово, ЕКАТТЕ 36938, имот №
132008 по КВС на с.Кирово.

Имот № 132008 /едно, три, две, нула, 
нула, осем/ по КВС на с.Кирово с 
площ от 5,610дка /пет дка шестстотин 
и десет кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: четвърта, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Имота попада в отдел/ 
подотдел: 1/1000 - 5,610дка /пет дка 
шестстотин и десет кв.м./, смесена 
гора.

832,20лева /осемстотин тридесет 
и два бева и 20ст./.

Заповед за отписване:
889/2017-11-20

 1539  3449/25-01-2017  3449

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземления имот: с.Дебелт ул. "Цв. 
Радойнов" с идентификатор 
20273.501.844 по КККР на с.Дебелт, 
номер на имота по предходен план : УПИ 
ХІІІ-433 кв.46.

 41/1199кв.м. /четиридесет и едно 
върху хиляда сто деветдесет и девет 
кв.м./ идеални части придаваеми от 
улица към УПИ ХІІІ-433 /тринадесет 
римско, четиристотин тридесет и три/ 
в квартал 46, целият с площ от 
1199кв.м. по ПУП на с.Дебелт, 
одобрен със заповед №
2596/08.01965г., а съгласно КККР на 
село Дебелт, община Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-84 от 
19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
поземления имот е с идентификатор 
20273.501.844 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, осемстотин 
четиридесет и четири/ с площ от 
1209кв.м. /хиляда двеста и девет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване:ниско застроявене

167,50лева /сто шестдесет и 
седем лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
217/2017-04-07

 1540  3450/31-01-2017  3450
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000183 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 000183 /нула, нула, нула, 
едно, осем, три/ по КВС на с.Момина 
Църква с площ от 3,594дка /три дка 
петстотин деветдесет и четири кв.м./, 
начин на трайно ползване: ливада, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Чирска 
река", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

166,00лева /сто шестдесет и 
шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1541  3451/01-02-2017  3451
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Синьо Камене, ЕКАТТЕ 66585, имот №
011022 по КВС на с.Синьо Камене.

Имот № 011022 /нула, едно, едно, 
нула, две, две/ по КВС на с.Синьо 
Камене с площ от 
0,762дка /седемстотин шестдесет и 
два кв.м./, начин на трайно ползване: 
друга селско стопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "До село".

30,70лева /тридесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
364/2017-05-17

 1542  3452/01-02-2017  3452
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Синьо Камене, ЕКАТТЕ 66585, имот №
011023 по КВС на с.Синьо Камене.

Имот № 011023 /нула, едно, едно, 
нула, две, три/ по КВС на с.Синьо 
Камене с площ от 
0,908дка /деветстотин и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: друга 
селско стопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "До село".

36,50лева /тридесет и шест лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
364/2017-05-17

 1543  3453/13-02-2017  3453
обл.Бургас, общ.Средец, с.Росеново, 

ЕКАТТЕ 63055, имот № 501.87 по 
кадастралния план на с.Росеново, 

937/1372кв.м. ид.част /деветстотин 
тридесет и седем кв.м. върху хиляда 
триста седемдесет и два кв.м./ от 
дворно място съставляващо поземлен 
имот № 501.87 /петстотин и едно 
точка осемдесет и седем/ в квартал 6 2136,40лева /две хиляди сто 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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одобрен със заповед № РД-02-14-1475 от 
05.11.1997г. и регулационен план 
одобрен с решение № 15 от 02.12.2003г.

по кадастралния план на с.Росеново, 
целият имот с площ от 
1372кв.м. /хиляда триста седемдесет 
и два кв.м./, от които 159кв.м. /сто 
петдесет и девет кв.м./ попадат в 
улица.

тридесет и шест лева и 40ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1544  3454/13-02-2017  3454

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ІІІ-313 кв.31 по 
плана на с.Дюлево, одобрен със заповед 
18 от 23.02.1988г.

Реална част от 
495кв.м./четиристотин деветдесет и 
пет/ от поземлен имот № 313 /триста 
и тринадесет/, целият с площ от 
2300кв.м. /две хиляди и триста кв.м./ 
в квартал 31 /тридесет и едно/ по 
плана на с.Дюлево , за която реална 
част по влязъл в сила, но неприложен 
в срок дворищно регулационен план е 
отреден УПИ ІІІ-313 /трети римско, 
имот триста и тринадесет/ в 
кв.31 /тридесет и едно/ целият с площ 
от 620кв.м. /шестстотин и двадесет/, 
от които собствено място от 
495кв.м. /четиристотин деветдесет и 
пет/ и неуредени регулационни 
сметки от 125кв.м. /сто двадесет и пет 
кв.м./, придаваеми от имот № 312.

 1033,60лева /хиляда тридесет и 
три лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 26.06.2020г. 
т.3 № 154 дв.вх.рег. 746 
имота се продава на Донка 
Иванова Ляшева.

Заповед за отписване:
1131/2020-11-06

 1545  3455/15-03-2017  3455
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Факия, ЕКАТТЕ 76039, имот № 203002 
по КВС на с.Факия.

Имот № 203002 /две, нула, три, нула, 
нула, две/ по КВС на с.Факия с площ 
от 3,918дка /три дка деветстотин и 
осемнадесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Гранично поделение", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

103,60лева /сто и три лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 02.05.2017г. е 
учредено възмездно право 
на ползване за срок от 10г. 
на Розелин Богомилов 
Замфиров.

 1546  3456/20-04-2017  3456

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ V квартал 114 по 
ПУП на гр.Средец, одобрен със заповед 
№ РД 09-166 от 24.09.1986г., заповед №
49 от 14.09.2011г. и заповед № 11 от 
31.03.2017г.

Урегулиран поземлен имот V /пети 
римско/ в квартал 114 /сто и 
четиринадесет/ по ПУП на гр.Средец 
с площ от 1152кв.м. /хиляда сто 
петдесет и два кв.м./ ведно с 
построената в имота двуетажна 
масивна сграда със застроена площ от 
437кв.м. /четиристотин тридесет и 
седем кв.м./ и сутерен с полезна площ 
от 166кв.м. /сто шестдесет и шест 
кв.м./, изградена през 1940г. Имотът е 
отреден за: дом за медико - социална 
дейност и/ или хоспис.

35459,10лева /тридесет и пет 
хиляди четиристотин петдесет и 
девет лева и 10ст./.

 "Многопрофилна 
болница за активно 
лечение - гр.Средец" 
ЕООД, ЕИК 102663909

 1547  3457/25-04-2017  3457
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000232 по КВС на с.Проход.

Имот № 000232 /нула, нула, нула, 
две, три, две/ по КВС на с.Проход с 
площ от 3,052дка /три дка петдесет и 
два кв.м./, начин на трайно ползване: 
друга селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност "Долни 
лъки".

413,40лева /четиристотин и 
тринадесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
753/2018-10-04

 1548  3458/25-04-2017  3458
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
033017 по КВС на с.Проход.

Имот № 033017 /нула, три, три, нула, 
едно, седем/ по КВС на с.Проход с 
площ от 23,398дка /двадесет и три дка 
триста деветдесет и осем кв.м./, начин 
на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Долни 
лъки".

565,10лева /петстотин шестдесет 
и пет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
753/2018-10-04

обл.Бургас, общ.Средец, землище 

Имот № 191042 /едно, девет, едно, 
нула, четири, две/ по КВС на 
с.Загорци е с площ от 
0,931дка /деветстотин тридесет и 
един квадратни метра/, начин на 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1549  3459/25-04-2017  3459

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот №
191042 по КВС на с.Загорци.

трайно ползване: друга 
селскостапанска територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
четвърта - 0,079дка /седемдесет и 
девет кв.м./ и трета -
0,852дка /осемстотин петдесет и два 
кв.м./, местност "До село".

142,20лева /сто четиридесет и 
два лева и 20ст./

Средец ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
761/2017-10-03

 1550  3460/25-04-2017  3460
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот №
191043 по КВС на с.Загорци.

Имот № 191043 /едно, девет, едно, 
нула, четири, три/ по КВС на 
с.Загорци е с площ от 
4,527дка /четири дка петстотин 
двадесет и седем кв.м./, начин на 
трайно ползване: друга 
селскостапанска територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
четвърта - 0,293дка /двеста 
деветдесет и три кв.м./ и трета -
4,234дка /четири дка двеста тридесет 
и четири кв.м./, местност "До село".

693,20лева /шестстотин 
деветдесет и три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
761/2017-10-03

 1551  3461/25-04-2017  3461
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот №
191045 по КВС на с.Загорци.

Имот № 191045 /едно, девет, едно, 
нула, четири, пет/ по КВС на 
с.Загорци е с площ от 
0,645дка /шестстотин четиридесет и 
пет кв.м./, начин на трайно ползване: 
друга селскостапанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма - 0,139дка /сто 
тридесет и девет кв.м./ и трета -
0,506дка /петстотин и шест кв.м./, 
местност "До село".

85,40лева /осемдесет и пет лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
761/2017-10-03

 1552  3462/25-04-2017  3462
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот №
191046 по КВС на с.Загорци.

Имот № 191046 /едно, девет, едно, 
нула, четири, шест/ по КВС на 
с.Загорци е с площ от 3,098дка /три 
дка деветдесет и осем кв.м./, начин на 
трайно ползване: друга 
селскостапанска територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма - 0,455дка /четиристотин 
петдесет и пет кв.м./ и трета -
2,643дка /два дка шестстотин 
четиридесет и три кв.м./, местност 
"До село".

431,80лева /четиристотин 
тридесет и един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
761/2017-10-03

 1553  3463/27-04-2017  3463
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000299 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 000299 /нула, нула, нула, 
две, девет, девет/ по КВС на 
с.Момина Църква с площ от 
6,834дка /шест дка осемстотин 
тридесет и четири кв.м./, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Балаклия", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

293,20лева /двеста деветдесет и 
три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1554  3464/27-04-2017  3464
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000312 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 000312 /нула, нула, нула, 
три, едно, две/ по КВС на с.Момина 
Църква с площ от 5,686дка /пет дка 
шестстотин осемдесет и шест кв.м./, 
начин на трайно ползване: ливада, 
категория на земята при неполивни 
условия: пета, местност "Кокарджа", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

262,70лева /двеста шестдесет и 
два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1555  3465/27-04-2017  3465

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 

Имот № 000336 /нула, нула, нула, 
три, три, шест/ по КВС на с.Момина 
Църква с площ от 37,276дка /тридесет 
и седем дка двеста седемдесет и шест 
кв.м./, начин на трайно ползване: гора 
в земеделски земи, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 1526,50лева /хиляда петстотин 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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№ 000336 по КВС на с.Момина Църква. местност "Черни връх", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Част от имота попада 
в отдел/поотдел: 521/г -
16.837дка /шестнадесет дка 
осемстотин тридесет и седем кв.м./, 
широколистна гора.

двадесет и шест лева и 50ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1556  3466/15-05-2017  3466

обл.Бургас, общ.Средец, с.Кубадин, 
ЕКАТТЕ 40419, УПИ ХІІ квартал 14 по 
плана на с.Кубадин, одобрен със заповед 
№ 3885 от 24.12.1950г., изм. заповед №
61 от 08.07.1996г.

680/790кв.м. /шестстотин и 
осемдесет върху седемстотин и 
деветдесет кв.м./ идеална част от 
УПИ ХІІ /дванадесет римско/ квартал 
14 /четиринадесет/ по плана на 
с.Кубадин, целият с площ от 
790кв.м. /седемстотин и деветдесет 
кв.м./. Имотът е отреден за 
комплексно обществено обслужване.

1550,40лева /хиляда петстотин и 
петдесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1557  3467/15-05-2017  3467

обл.Бургас, общ.Средец, с.Кубадин, 
ЕКАТТЕ 40419, УПИ ХІІІ квартал 14 по 
плана на с.Кубадин, одобрен със заповед 
№ 3885 от 24.12.1950г., изм. заповед №
61 от 08.07.1996г.

УПИ ХІІІ /тринадесет римско/ 
квартал 14 /четиринадесет/ по плана 
на с.Кубадин, целият с площ от 
1148кв.м. /хиляда сто четиридесет и 
осем кв.м./. Имотът е отреден за 
комплексно обществено обслужване.

2397,00лева /две хиляди триста 
деветдесет и седем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1558  3468/19-05-2017  3468

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.540 /номер по 
предходен план 316, квартал 37 парцел 4/ 
по КККР на с.Дебелт, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на ИД 
на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.540 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
четири нула/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 798кв.м. /седемстотин 
деветдесет и осем кв.м./ с трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 
10м./.

3259,80лева /три хиляди двеста 
питдесет и девет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1559  3469/19-05-2017  3469

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.733 /номер по 
предходен план: квартал 41 парцел 8/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.733 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем три три/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 940кв.м. /деветстотин и 
четиридесет кв.м./ с трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 
10м./.

3839,90лева /три хиляди 
осемстотин тридесет и девет лв. 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1560  3470/19-05-2017  3470

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.888 /номер по 
предходен план: квартал 60 парцел 6/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.888 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, осем 
осем осем/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 1157кв.м. /хиляда сто 
петдесет и седем кв.м./ с трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 
10м./.

4726,30лева /четири хиляди 
седемстотин двадесет и шест 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1561  3471/19-05-2017  3471

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.889 /номер по 
предходен план: квартал 60 парцел 5/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.889 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, осем 
осем девет/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 1437кв.м. /хиляда 
четиристотин тридесет и седем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 

5870,10лева /пет хиляди 
осемстотин и седемдесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

 1562  3472/19-05-2017  3472

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.756 /номер по 
предходен план: квартал 44 парцел 1/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.756 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем пет шест/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, с площ от 
994кв.м. /деветстотин деветдесет и 
четири кв.м./, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин 
на трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

4060,50лева /четири хиляди и 
шестдесет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1563  3473/19-05-2017  3473

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.758 /номер по 
предходен план: квартал 44 парцел 3/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.758 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем пет осем/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, с площ от 
983кв.м. /деветстотин осемдесет и три 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

4015,60лева /четири хиляди и 
петнадесет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1564  3474/19-05-2017  3474

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.757 /номер по 
предходен план: квартал 44 парцел 2/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.757 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем пет седем/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, с площ от 
997кв.м. /деветстотин деветдесет и 
седем кв.м./, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин 
на трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

4072,70лева /четири хиляди 
седемдесет и два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1565  3475/19-05-2017  3475

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.722 /номер по 
предходен план: квартал 45 парцел 14/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.722 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем две две/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 877кв.м. /осемстотин 
седемдесет и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 
10м./.

3582,50лева /три хиляди 
петстотин осемдесет и два лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1566  3476/25-05-2017  3476

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Цар Калоян" № 5, ПИ с идентификатор 
20273.501.517 /номер по предходен план: 
квартал 38 парцел 10/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.517 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
едно седем/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 821кв.м. /осемстотин 
двадесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 
10м./.

3353.80лева /три хиляди триста 
петдесет и три лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1567  3477/25-05-2017  3477
обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 

"Цвятко Радойнов" № 69, ПИ с 
идентификатор 20273.501.537 /номер по 

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.537 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
три седем/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 3235,30лева /три хиляди двеста 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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предходен план: квартал 37 парцел 7/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

площ от 792кв.м. /седемстотин 
деветдесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 
10м./.

тридесет и пет лева и 30ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1568  3478/25-05-2017  3478

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Цвятко Радойнов" № 59, ПИ с 
идентификатор 20273.501.734 /номер по 
предходен план: квартал 41 парцел 7/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.734 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем три четири/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, с площ от 
858кв.м. /осемстотин петдесет и осем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

3504,90лева /три хиляди 
петстотин и четири лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1569  3479/25-05-2017  3479

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Цар Самуил" № 7, ПИ с идентификатор 
20273.501.738 /номер по предходен план: 
квартал 41 парцел 3/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.738 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем три осем/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, с площ от 
807кв.м. /осемстотин и седем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

3296,60лева /три хиляди двеста 
деветдесет и шест лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1570  3480/25-05-2017  3480

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Велека" , ПИ с идентификатор 
20273.501.867 /номер по предходен план: 
квартал 57 парцел 16/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.867 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, осем 
шест седем/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 1273кв.м. /хиляда двеста 
седемдесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 
10м./.

4762,30лева /четири хиляди 
седемстотин шестдесет и два 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1571  3481/25-05-2017  3481

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Васил Левски" , ПИ с идентификатор 
20273.501.740 /номер по предходен план: 
квартал 41 парцел 2/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.740 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем, четири нула/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, с площ от 
767кв.м. /седемстотин шестдесет и 
седем кв.м./, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин 
на трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

3133,20лева /три хиляди сто 
тридесет и три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1572  3482/25-05-2017  3482

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Индже войвода" , ПИ с идентификатор 
20273.501.800 /номер по предходен план: 
квартал 48 парцел 6/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.800 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, осем 
нула нула/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 837кв.м. /осемстотин 
тридесет и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

3131,20лева /три хиляди сто 
тридесет и един лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 109046 /едно, нула, девет, 
нула, четири, шест/ по КВС на 
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 1573  3483/30-05-2017  3483
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
109046 по КВС на гр.Средец.

гр.Средец с площ от 
0,621дка /шестстотин двадесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: залесена територия, 
попадащ в отдел/подотдел: 97/г-
0,013дка /тринадесет кв.м./ 
иглолистна гора, 97/10 -
0,608дка /шестстотин и осем кв.м./ 
прокар, местност "Червен бряг". 
Имотът е образуван от имот №
109045 /едно, нула, девет, нула, 
четири, пет/.

114,10лева /сто и четиринадесет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
645/2017-08-31

 1574  3484/30-05-2017  3484
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
109047 по КВС на гр.Средец.

Имот № 109047 /едно, нула, девет, 
нула, четири, седем/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 
34,591дка /тридесет и четири дка 
петстотин деветдесет и един 
квадратни метра/, начин на трайно 
ползване: залесена територия, 
попадащ в отдел/подотдел: 97/5 -
0,009дка /девет кв.м./ шосе, 97/7 -
0,891дка /осемстотин деветдесет и 
един кв.м./ голина, 97/в -
11,088дка /единадесет дка осемдесет 
и осем кв.м./ и 97/д -
0,938дка /деветстотин тридесет и 
осем км.м./ широколистна гора, 97/г -
19,264дка /деветнадесет дка двеста 
шестдесет и четири кв.м./ иглолистна 
гора, 95/10 - 1,913дка /един дка 
деветстотин и тринадесет кв.м./ 
прокар, местност "Червен бряг". 
Имотът е образуван от имот №
109045 /едно, нула, девет, нула, 
четири, пет/.

6356,10лева /шест хил. триста 
петдесет и шест лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1575  3485/31-05-2017  3485
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
238003 по КВС на гр.Средец.

Имот № 238003 /две, три, осем, нула, 
нула, три/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 50,544дка /петдесет дка 
петстотин четиридесет и четири 
кв.м./, с начин на трайно ползване: 
залесена територия, местност 
"Божура". Имота попада в 
отдел/подотдел: 104/9 - 2,088дка /два 
дка осемдесет и осем кв.м./ поляна, 
105/6 - 1,441дка /един дка 
четиристотин четиридесет и един 
кв.м./ поляна, 105/д -
47,016дка /четиридесет и седем дка и 
шестнадесет кв.м./ широколистна 
гора. По одобрен ПУП със заповед №
5 от 15.01.2008г. на ТК "Божура" 
имота попада в кв.3 за "курортна 
гора".

5686,20лева /пет хил. 
шестстотин осемдесет и шест 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1576  3486/31-05-2017  3486
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
238002 по КВС на гр.Средец.

Имот № 238002 /две, три, осем, нула, 
нула, две/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 273,206дка /двеста 
седемдесет и три дка двеста и шест 
кв.м./, с начин на трайно ползване: 
залесена територия, местност 
"Божура". Имота попада в 
отдел/подотдел: 102/3 - 0,017дка , 
103/7 - 1,816дка, 103/8 - 26,875дка, 
103/9 - 5,815дка, 103/10 - 0,011дка, 
103/11 - 2,619дка, 103/15 - 19,212дка, 
103/18 - 0,010дка, 105/2 - 3,331дка, 
105/20 - 1,048дка поляна, 102/б -
37,259дка, 103/б - 81,359дка, 103/ж -
25,396дка, 103/ц - 18,752дка, 105/а -
39,737дка, 105/п - 1,048дка 

50201,60лева /петдесет хиляди 
двеста и един лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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широколистна гора, 105/1 - 1,485дка 
нелесопригодна голина.

 1577  3487/05-06-2017  3487

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.131 /номер по 
предходен план: квартал 14 парцел 5/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.131 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, едно 
три едно/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 1094кв.м. /хиляда деветдесет 
и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

4092,70лева /четири хиляди 
деветдесет и два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1578  3488/05-06-2017  3488

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.147 /номер по 
предходен план: квартал 16 парцел 7/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.147 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, едно 
четири седем/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 1415кв.м. /хиляда 
четиристотин и петнадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

5780,30лева /пет хиляди 
седемстотин и осемдесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1579  3489/05-06-2017  3489

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.174 /номер по 
предходен план: няма/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-
18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.174 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, едно 
седем четири/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 1141кв.м. /хиляда сто 
четиридесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

4268,50лева /четири хиляди 
двеста шестдесет и осем лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1580  3490/05-06-2017  3490

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.514 /номер по 
предходен план: квартал 39/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.514 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
едно четири/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 
площ от 19091кв.м. /деветнадесет 
хиляди деветдесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: средно застрояване / 
от 10 до 15м./.

82091,30лева /осемдесет и две 
хиляди деветдесет и един лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1581  3491/05-06-2017  3491

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Васил Левски" № 25, ПИ с 
идентификатор 20273.501.746 /номер по 
предходен план: квартал 42 парцел 1/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.746 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем четири шест/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, с площ от 3098кв.м. /три 
хиляди деветдесет и осем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за друг обществен 
обект, комплекс.

13321,40лева /тринадесет 
хиляди триста двадесет и един 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1582  3492/05-06-2017  3492
обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 

идентификатор 20273.501.890 /номер по 
предходен план: квартал 60 парцел 4/ по 

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.890 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, осем 
девет нула/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, с 

3632,50лева /три хиляди 
шестстотин тридесет и два лева и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

площ от 971кв.м. /деветстотин 
седемдесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

50ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1583  3493/05-06-2017  3493

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Яне Сандански", ПИ с идентификатор 
20273.501.1037 /номер по предходен 
план: квартал 62 парцел 10/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.1037 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, едно 
нула три седем/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, с площ от 1086кв.м. /хиляда 
осемдесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

4062,70лева /четири хиляди 
шестдесет и два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1584  3494/07-06-2017  3494

обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, ЕКАТТЕ 15816, УПИ ХІІІ-
177,178 квартал 2 по ПУП на с.Голямо 
Буково, одобрен със заповед № 106 от 
14.11.1989г.

10/1070 кв.м. /десет върху хиляда и 
седемдесет квадратни метра/ идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ 
ХІІІ-177,178 /тринадесет римско, 
имоти сто седемдесет и седем, сто 
седемдесет и осем/ в квартал 2 /две/ 
по ПУП на с.Голямо Буково, целият с 
площ от 1070 кв.м. / хиляда и 
седемдесет квадратни метра/. Имотът 
е отреден за жилищно строителство.

20,90лева /двадесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1585  3495/07-06-2017  3495

обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, ЕКАТТЕ 15816, УПИ ХІV-177 
квартал 2 по ПУП на с.Голямо Буково, 
одобрен със заповед № 106 от 
14.11.1989г.

30/710 кв.м. /тридесет върху 
седемстотин и десет квадратни метра/ 
идеални части, придаваеми от улица 
към УПИ ХІV-177 /четиринадесет 
римско, имот сто седемдесет и седем/ 
в квартал 2 /две/ по ПУП на с.Голямо 
Буково, целият с площ от 710 кв.м. / 
седемстотин и десет квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

62,60лева /шестдесет и два лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1586  3496/14-06-2017  3496
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
000134 по КВС на с.Сливово.

Имот № 000134 /нула, нула, нула, 
едно, три, четири/ по КВС на 
с.Сливово с площ от 
35,068дка /тридесет и пет дка 
шестдесет и осем кв.м./, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Четишеница". Имотът е образуван от 
имот № 000072.

 927,50лева /деветстотин 
двадесет и седем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
682/2017-09-08

 1587  3497/14-06-2017  3497
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Сливово, ЕКАТТЕ 67413, имот №
000138 по КВС на с.Сливово.

Имот № 000138 /нула, нула, нула, 
едно, три, осем/ по КВС на с.Сливово 
с площ от 14,206дка /четиринадесет 
дка двеста и шест кв.м./, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност 
"Четишеница". Имотът е образуван от 
имот № 000072.

 375,70лева /триста седемдесете 
и пет лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец 
ЕИК /000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
682/2017-09-08

 1588  3498/22-06-2017  3498

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ VІ-124 квартал 19 
по ПУП на с.Факия, одобрен със заповед 
№ 5 от 12.01.1990г.

40/720 кв.м. /четиридесет върху 
седемстотин и двадесет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ VІ-124 /шест римско, 
имот сто двадесет и четири/ в квартал 
19 /деветнадесет/ по ПУП на с.Факия, 
целият с площ от 720 кв.м. / 
седемстотин и двадесет квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

91,20лева /деветдесет и един 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Имот № 011025 /нула, едно, едно, 
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 1589  3499/29-06-2017  3499
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Орлинци, ЕКАТТЕ 53984, имот №
011025 по КВС на с.Орлинци.

нула, две, пет/ по КВС на с.Орлинци с 
площ от 3,242дка /три дка двеста 
четиридесет и два кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
четвърта, местност "До село", начин 
на възстановяване: възстановени 
стари реални граници.

439,10лева /четиристотин 
тридесет и девет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
15/2018-01-16

 1590  3500/24-07-2017  3500
обл.Бургас, община Средец, землище 

с.Кубадин, ЕКАТТЕ 40419, имот №
000178 по КВС на с.Кубадин.

Имот № 000178 /нула, нула, нула, 
едно, седем, осем/ по КВС на 
с.Кубадин с площ от 4,741дка /четири 
дка седемстотин четиридесет и един 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: седма, местност 
"При село", начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

272,60лева /двеста седемдесет и 
два лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2018-02-02

 1591  3501/24-07-2017  3501
обл.Бургас, община Средец, землище 

с.Кубадин, ЕКАТТЕ 40419, имот №
006035 по КВС на с.Кубадин.

Имот № 006035 /нула, нула, шест, 
нула, три, пет/ по КВС на с.Кубадин с 
площ от 1,845дка /един дка 
осемстотин четиридесет и пет кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

87,60лева /осемдесет и седем 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2018-02-02

 1592  3502/24-07-2017  3502
обл.Бургас, община Средец, землище 

с.Кубадин, ЕКАТТЕ 40419, имот №
006037 по КВС на с.Кубадин.

Имот № 006037 /нула, нула, шест, 
нула, три, седем/ по КВС на 
с.Кубадин с площ от 4,269дка /четири 
дка двеста шестдесет и девет кв.м./, 
начин на трайно ползване: лозе, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Лозята", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Трайните насаждения 
да се опазват и стопанисват в 
съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до 
изтичане на амортизационния срок.

365,00лева /триста шестдесет и 
пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
56/2018-02-02

 1593  3503/26-07-2017  3503
обл.Бургас, община Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
027075 по КВС на гр.Средец.

Имот № 027075 /нула, две, седем, 
нула, седем, пет/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 6,427дка /шест 
дка четиристотин двадесет и седем 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: трета, 
местност "Зад бензиностанция", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне

1181,00лева /хиляда сто 
осемдесет и един лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
650/2018-08-27

 1594  3504/26-07-2017  3504
обл.Бургас, община Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
027049 по КВС на гр.Средец.

Имот № 027049 /нула, две, седем, 
нула, четири, девет/ по КВС на 
гр.Средец с площ от 2,830дка /два дка 
осемстотин и тридесет кв.м./, начин 
на трайно ползване: нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "Долапски баир", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне

520,00лева /петстотин и 
двадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
650/2018-08-27

 1595  3505/26-07-2017  3505

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХІХ-1262 квартал 
98 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г.

99/630 кв.м. /деветдесет и девет 
върху шестстотин и тридесет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улици: 27кв.м. от 
улица в западната част на имота и 
72кв.м. в източната част на имота, 
към УПИ ХІХ-1262 /деветнадесет 
римско, имот хиляда двеста 
шестдесет и две/ в квартал 

643,50лева /шестстотин 
четиридесет и три лева и 50ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 

Заповед за отписване:
805/2017-10-31
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98 /деветдесет и осми/ по ПУП на 
гр.Средец, целият с площ от 630 
кв.м. /шестстотин и тридесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

от ЗОС.

 1596  3506/09-08-2017  3506
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Росеново, ЕКАТТЕ 63055, имот №
000393 по КВС на с.Росеново.

Имот № 000393 /нула, нула, нула, 
три, девет, три/ по КВС на с.Росеново 
с площ от 20,740дка /двадесет дка 
седемстотин и четиридесет кв.м. /, 
начин на трайно ползване: друга 
селско стопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: шеста.Част от имота попада 
в отдел/подотдел: 166/к -
13,739дка /тринадесет дка 
седемстотин тридесет и девет кв.м./, 
широколистна гора. Имота е 
образуван от имот № 000383.

 1931,90лева /хиляда деветстотин 
тридесет и един лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1597  3507/09-08-2017  3507
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Росеново, ЕКАТТЕ 63055, имот №
000384 по КВС на с.Росеново.

Имот № 000384 /нула, нула, нула, 
три, осем, четири/ по КВС на 
с.Росеново с площ от 2,017дка /два 
дка и седемнадесет кв.м. /, начин на 
трайно ползване: друга селско 
стопанска територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
шеста. Имота е образуван от имот №
000383.

 187,90лева /сто осемдесет и 
седем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
55/2018-02-02

 1598  3508/09-08-2017  3508
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
000410 по КВС на с.Зорница.

Имот № 000410 /нула, нула, нула, 
четири, едно, нула/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 3,000дка /три 
дка/, начин на трайно ползване: 
ливада, категория на земята при 
неполивни условия: четвърта, начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне. Имота е образуван от 
имот № 000409.

 226,80лева /двеста двадесет и 
шест лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
819/2018-11-05

 1599  3509/09-08-2017  3509
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Зорница, ЕКАТТЕ 31379, имот №
000414 по КВС на с.Зорница.

Имот № 000414 /нула, нула, нула, 
четири, едно, четири/ по КВС на 
с.Зорница с площ от 
36,488дка /тридесет и шест дка 
четиристотин осемдесет и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: ливада, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Имота е образуван от 
имот № 000409.

 2758,50лева /две хиляди 
седемстотин петдесет и осем 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1600  3510/18-08-2017  3510
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Малина, ЕКАТТЕ 46348, имот №
002025 по КВС на с.Малина.

Имот № 002025 /нула, нула, две, 
нула, две, пет/ по КВС на с.Малина с 
площ от 4,898дка /четири дка 
осемстотин деветдесет и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Около 
село". Имота е образуван от имот №
002004.

 281,60лева /двеста осемдесет и 
един лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1601  3511/07-09-2017  3511
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000633 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 000633 /нула, нула, нула, 
шест, три, три/ по КВС на с.Момина 
Църква с площ от 
0,866дка /осемстотин шестдесет и 
шест кв.м./, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета, 
местност "Чуроклен", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

60,00лева /шестдесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

495/2300кв.м. /четиристотин 
деветдесет и пет върху две хиляди и 
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 1602  3512/03-10-2017  3512

обл.Бургас, община Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ІІІ-313 квартал 31 
по плана на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г.

триста кв.м./ идеални части от 
поземлен имот № 313 /триста и 
тринадесет/ квартал 31 /тридесет и 
едно/ по плана на с.Дюлево, целият с 
площ от 2300кв.м. /две хиляди и 
триста кв.м./, за който имот за влязъл 
в сила, но неприложен дворищно 
регулационен план е отреден УПИ 
ІІІ-313 /трети римско, имот триста и 
тринадесет/ квартал 31 с площ от 
620кв.м./шестстотин и двадесет 
кв.м./, от които собствено място 
495кв.м. /четиристотин деветдесет и 
пет кв.м./ и придаваеми по регулация 
от поземлен имот № 312 /триста и 
дванадесет/ - 125кв.м. /сто двадесет и 
пет кв.м./ неуредени регулационни 
сметки.

1033,60лева /хиляда тридесет и 
три лева и 60ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ па 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 26.06.2020г. 
т.3 № 154 дв.вх.р. 746 имота 
се продава на Донка 
Иванова Ляшева.

Заповед за отписване:
1160/2020-11-27

 1603  3513/09-11-2017  3513

обл.Бургас, общ.Средец, с.Богданово, 
ЕКАТТЕ 04621, УПИ V-177 квартал 17 
по плана на с.Богданово, одобрен със 
заповед № 4509 от 27.08.1965г.

130/1020кв.м. /сто и тридесет върху 
хиляда и двадесет квадратни метра/ 
идеални части, придаваеми от улица 
към УПИ V-177 /пет римско, имот 
сто седемдесет и седем / в квартал 
17 /седемнадесети/ по ПУП на 
с.Богданово, целият с площ от 
1020кв.м. /хиляда и двадесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

271,40лева /двеста седемдесет и 
един лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1604  3514/16-11-2017  3514
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000769 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 000769 /нула, нула, нула, 
седем, шест, девет/ по КВС на 
с.Момина Църква с площ от 
5,738дка /пет дка седемстотин 
тридесет и осем кв.м./, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета, местност "Куртов дол", начин 
на възстановяване: план за 
земеразделяне.

303,00лева /триста и три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1605  3515/16-11-2017  3515
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000797 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 000797 /нула, нула, нула, 
седем, девет, седем/ по КВС на 
с.Момина Църква с площ от 
1,319дка /един дка триста и 
деветнадесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Паздерковица", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

48,50лева /четиридесет и осем 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1606  3516/15-12-2017  3516

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ ХІ-373 квартал 38 
по ПУП на с.Зорница, одобрен със 
заповед № 76 от 19.04.1983г.

60/3400 кв.м. /шестдесет върху три 
хиляди и четиристотин квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ ХІ-373 /единадесет 
римско, имот триста седемдесет и 
три/ в квартал 38 /тридесет и осем/ по 
ПУП на с.Зорница, целият с площ от 
3400 кв.м. / три хиляди и 
четиристотин квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

136,80лева /сто тридесет и шест 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
453/2018-06-14

 1607  3517/03-01-2018  3517

обл.Бургас,общ.Средец, с.Дюлево,УПИ 
ІХ квартал 38 по плана на селото, 
одобрен със заповед №18/23.02.1988г., 
изм. със заповед №67 от 07.11.2006г. и 
заповед № 43 от 10.11.2017г.

Урегулиран поземлен имот 
ІХ /девети/ в квартал 38 /тридесет и 
осми/ по ПУП на с.Дюлево с площ от 
255кв.м./двеста петдесет и пет кв.м./ 
и масивна едноетажна сграда със 
застроена площ от 
60кв.м./шестдесет/, изградена през 
1950година. Имота е отреден за 
пенсионерски клуб.

1619,70лева /хиляда шестстотин 
и деветнадесет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12 ал.5 от 
ЗОС.
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 1608  3518/03-01-2018  3518

обл.Бургас,общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ІІ квартал 38 по 
плана на селото, одобрен със заповед 
№18/23.02.1988г., изм. със заповед №67 
от 07.11.2006г. и заповед № 43 от 
10.11.2017г.

Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ 
в квартал 38 /тридесет и осми/ по 
ПУП на с.Дюлево с площ от 
5475кв.м. /пет хил.четиристотин 
седемдесет и пет кв.м./, отреден за 
ОДО и спорт.

11431,80лева /единадесет 
хиляди четиристотин тридесет и 
един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12 ал.5 от 
ЗОС.

Заповед за отписване:
223/2018-04-26

 1609  3519/04-01-2018  3519

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, имот № 297 в кв.31 по 
плана на селото, одобрен със заповед №
18 от 23.02.1988г.

Имот № 297 /двеста деветдесет и 
седем/ в квартал 31 (тридесет и едно) 
по плана на с.Дюлево, целият с площ 
1715 (хиляда седемстотин и 
петнадесет) кв.м., който имот е част 
от урегулиран поземлен имот (УПИ) 
XII –295, 296, 297 (дванадесет 
римско, за имоти двеста деветдесет и 
пет, двеста деветдесет и шест и 
двеста деветдесет и седем) - за фурна, 
музей, книжарница, общежитие, 
магазин, ресторант, административна 
сграда, РПК, в квартал 31 (тридесет и 
едно), по регулационния план на 
с.Дюлево, целия с площ от 5 615 (пет 
хиляди шестстотин и петнадесет) 
кв.м., продължение ред 11.

 3580,90лева /три хиляди 
петстотин и осемдесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
383/2018-05-29

 1610  3520/04-01-2018  3520

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, имот № 296 в кв.31 по 
плана на селото, одобрен със заповед №
18 от 23.02.1988г.

Имот № 296 /двеста деветдесет и 
шест/ в квартал 31 (тридесет и едно) 
по плана на с.Дюлево, целият с площ 
815 (осемстотин и петнадесет) кв.м., 
ведно с масивна сграда - общинска 
мандра със застроена площ от 296 
(двеста деветдесет и шест) кв.м., 
изградена през 1947година, имота е 
част от урегулиран поземлен имот 
(УПИ) XII –295, 296, 297 (дванадесет 
римско, за имоти двеста деветдесет и 
пет, двеста деветдесет и шест и 
двеста деветдесет и седем) - за фурна, 
музей, книжарница, общежитие, 
магазин, ресторант, административна 
сграда, РПК, в квартал 31 (тридесет и 
едно) по регулационния план на 
с.Дюлево, целия с площ от 5 615 (пет 
хиляди шестстотин и петнадесет) 
кв.м., продължение ред 11.

 3528,20лева /три хиляди 
петстотин двадесет и осем лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
384/2018-05-29
Акт за поправка:
3/2018-02-08
Нови актове:
3/2018-02-08

 1611  3521/17-01-2018  3521
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот №
197022 по КВС на с.Загорци.

Имот № 197022 /едно, девет, седем, 
нула, две, две/ по КВС на с.Загорци с 
площ от 59,322дка /петдесет и девет 
дка триста двадесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: горско 
пасище, местност "Циганката". Имота 
попада в отдел/подотдел: 14/7 -
37,969дка /тридесет и седем дка 
деветстотин шестдесет и девет кв.м./ 
поляна, 14/г - 2,161дка /два дка сто 
шестдесет и един кв.м./, 14/з -
20,153дка /двадесет дка сто петдесет 
и три кв.м./, широколистна гора. 
Имота е образуван от имот № 197008.

 1121,20лева /хиляда сто 
двадесет и един лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1612  3522/26-01-2018  3522
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000866 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 000866 /нула, нула, нула, 
осем, шест, шест/ по КВС на 
с.Момина Църква с площ от 
0,707дка /седемстотин и седем кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Грекова 
река", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

26,00лева /двадесет и шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

20/990 кв.м. /двадесет върху 
деветстотин и деветдесет квадратни 
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 1613  3523/26-01-2018  3523

обл.Бургас, общ.Средец, с.Суходол, 
ЕКАТТЕ 70322, УПИ Х-172 квартал 46 
по ПУП на с.Суходол, одобрен със 
заповеди № 134 и 691 от 1929г.

метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ Х-172 /десет римско, 
имот сто седемдесет и две/ в квартал 
46 /четиридесет и шест/ по ПУП на 
с.Суходол, целият с площ от 990 
кв.м. / деветстотин и деветдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

45,60лева /четиридесет и пет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
373/2018-05-28

 1614  3524/30-01-2018  3524
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Синьо Камене, ЕКАТТЕ 66585, имот №
011038 по КВС на с.Синьо Камене.

Имот № 011038 /нула, едно, едно, 
нула, три, осем/ по КВС на с.Синьо 
Камене с площ от 2,058дка /два дка 
петдесет и осем кв.м./, начин на 
трайно ползване: друга селско 
стопанска територия, категория на 
земята при неполивни условия: 
четвърта, местност "До село".

305,30лева /тридесет и пет лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1615  3525/30-01-2018  3525
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Синьо Камене, ЕКАТТЕ 66585, имот №
011039 по КВС на с.Синьо Камене.

Имот № 011039 /нула, едно, едно, 
нула, три, девет/ по КВС на с.Синьо 
Камене с площ от 2,694дка /два дка 
шестстотин деветдесет и четири 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
друга селско стопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност "До 
село".

399,70лева /триста деветдесет и 
девет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1616  3526/06-02-2018  3526
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Белила, ЕКАТТЕ 03455, имот № 011073 
по КВС на с.Белила.

Имот № 011073 /нула, едно, едно, 
нула, седем, три/ по КВС на с.Белила 
с площ от 0,732дка /седемстотин 
тридесет и два кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: възстановими стари 
реални граници.

19,40лева /деветнадесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
484/2018-06-25

 1617  3527/13-02-2018  3527
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 000954 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 000954 /нула, нула, нула, 
девет, пет, четири/ по КВС на 
с.Момина Църква с площ от 
9,739дка /девет дка седемстотин 
тридесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Корубски дол", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне.

179,20лева /сто седемдесет и 
девет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1618  3528/28-02-2018  3528

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Васил Левски" № 2, ПИ с 
идентификатор 20273.501.724 /номер по 
предходен план: квартал 41 парцел 17/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.724 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем две четири/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, с площ от 
919кв.м. /деветстотин и деветнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

3754,10лева /три хиляди 
седемстотин петдесет и четири 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1619  3529/28-02-2018  3529

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Васил Левски" № 4, ПИ с 
идентификатор 20273.501.725 /номер по 
предходен план: квартал 41 парцел 18/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.725 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем две пет/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 
829кв.м. /осемстотин двадесет и девет 

3386,50лева /три хиляди триста 
осемдесет и шест лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

 1620  3530/28-02-2018  3550

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Цвятко Радойнов" № 57, ПИ с 
идентификатор 20273.501.732 /номер по 
предходен план: квартал 41 парцел 9/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.732 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем три две/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 
988кв.м. /деветстотин осемдесет и 
осем кв.м./, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин 
на трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

4036,00лева /четири хиляди 
тридесет и шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1621  3531/28-02-2018  3531
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданова, ЕКАТТЕ 04621, имот №
000032 по КВС на с.Богданово.

Имот № 000032 /нула, нула, нула, 
нула, три, две/ по КВС на с.Богданово 
с площ от 0,562дка /петстотин 
шестдесет и два кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма, местност "Зимовника", начин 
на възстановяване: съществуващи 
стари реални граници.

19,70лева /деветнадесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1622  3532/28-02-2018  3532
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданова, ЕКАТТЕ 04621, имот №
000112 по КВС на с.Богданово.

Имот № 000112 /нула, нула, нула, 
едно, едно, две/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 9,947дка /девет 
дка деветстотин четиридесет и седем 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Айкън тарла", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

365,60лева /триста шестдесет и 
пет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1623  3533/28-02-2018  3533
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданова, ЕКАТТЕ 04621, имот №
000151 по КВС на с.Богданово.

Имот № 000151 /нула, нула, нула, 
едно, пет, едно/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
15,276дка /петнадесет дка двеста 
седемдесет и шест кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма, местност "Гюбрето", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 205/4 -
0,002дка, поляна.

534,70лева /петстотин тридесет 
и четири лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1624  3534/28-02-2018  3534
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданова, ЕКАТТЕ 04621, имот №
000239 по КВС на с.Богданово.

Имот № 000239 /нула, нула, нула, 
две, три, девет/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 3,242дка /три 
дка двеста четиридесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта, местност "Кучка 
баир", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

334,60лева /триста тридесет и 
четири лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1625  3535/28-02-2018  3535
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданова, ЕКАТТЕ 04621, имот №
000534 по КВС на с.Богданово.

Имот № 000534 /нула, нула, нула, 
пет, три, четири/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
48,093дка /четиридесет и осем дка 
деветдесет и три кв.м./, начин на 
трайно ползване: изоставени трайни 
насаждения, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Клисе тарла", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 

2423,90лева /две хиляди 
четиристотин двадесет и три 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 224/ю -
9,290дка, широколистна гора. Върху 
имота има следните ограничения: 
Трайните насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл.18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1626  3536/28-02-2018  3536
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданова, ЕКАТТЕ 04621, имот №
000641 по КВС на с.Богданово.

Имот № 000641 /нула, нула, нула, 
шест, четири, едно/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 1,519дка /един 
дка петстотин и деветнадесет кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Айкън 
тарла", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

42,50лева /четиридесет и два 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1627  3537/28-02-2018  3537
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
000643 по КВС на с.Богданово.

Имот № 000643 /нула, нула, нула, 
шест, четири, три/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 1,862дка /един 
дка осемстотин шестдесет и два 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
изоставени трайни насаждения, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Айкън 
тарла", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Върху имота има следните 
ограничения: Трайните насаждения 
да се опазват и стопанисват в 
съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до 
изтичане на амортизационния срок.

93,80лева /деветдесет и три лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1628  3538/01-03-2018  3538
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
000644 по КВС на с.Богданово.

Имот № 000644 /нула, нула, нула, 
шест, четири, четири/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
16,883дка /шестнадесет дка 
осемстотин осемдесет и три кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Айкън 
тарла", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Част от имота попада в 
отдел/подотдел: 224/ю - 1,593дка, 
широколистна гора.

472,70лева /четиристотин 
седемдесет и два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1629  3539/01-03-2018  3539
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
000744 по КВС на с.Богданово.

Имот № 000744 /нула, нула, нула, 
седем, четири, четири/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
35,531дка /тридесет и пет дка 
петстотин тридесет и един кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета - 31,897дка /тридесет 
и един дка осемстотин деветдесет и 
седем кв.м./ и четвърта -
3,635дка /три дка шестстотин 
тридесет и пет кв.м./, местност 
"Айкън тарла", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 215/к -
11,686дка, широколистна гора.

841,70лева /осемстотин 
четиридесет и един лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1630  3540/01-03-2018  3540

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №

Имот № 000783 /нула, нула, нула, 
седем, осем, три/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
10,163дка /десет дка сто шестдесет и 
три кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 163,60лева /сто шестдесет и три 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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000783 по КВС на с.Богданово. неполивни условия: девета , местност 
"Каваците", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници. 
Част от имота попада в 
отдел/подотдел: 224/г1 - 3,714дка, 
широколистна гора.

лева и 60ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1631  3541/01-03-2018  3541
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
020009 по КВС на с.Богданово.

Имот № 020009 /нула, две, нула, 
нула, нула, девет/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 1,359дка /един 
дка триста петдесет и девет кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма, местност "Кучка 
баир", начин на възстановяване: 
възстановими стари реални граници.

54,40лева /петдесет и четири 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1632  3542/01-03-2018  3542
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
023031 по КВС на с.Богданово.

Имот № 023031 /нула, две, три, нула, 
три, едно/ по КВС на с.Богданово с 
площ от 1,625дка /един дка 
шестстотин двадесет и пет кв.м./, 
начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма - 1,573дка /един дка 
петстотин седемдесет и три кв.м./ и 
четвърта - 0,053дка /петдесет и три 
кв.м./, местност "Кучка баир", начин 
на възстановяване: съществуващи 
стари реални граници.

49,50лева /четиридесет и девет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1633  3543/01-03-2018  3543
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
034001 по КВС на с.Богданово.

Имот № 034001 /нула, три, четири, 
нула, нула, едно/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
7,998дка /седем дка деветстотин 
деветдесет и осем кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета, 
местност "Равния кън", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

548,70лева /петстотин 
четиридесет и осем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1634  3544/01-03-2018  3544
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
046023 по КВС на с.Богданово.

Имот № 046023 /нула, четири, шест, 
нула, две, три/ по КВС на с.Богданово 
с площ от 0,502дка /петстотин и два 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Картала", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

14,10лева /четиринадесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1635  3545/01-03-2018  3545
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
053015 по КВС на с.Богданово.

Имот № 053015 /нула, пет, три, нула, 
едно, пет/ по КВС на с.Богданово с 
площ от 4,008дка /четири дка и осем 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Сърт тарла", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

112,20лева /сто и дванадесет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1636  3546/02-03-2018  3546
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
070016 по КВС на с.Богданово.

Имот № 070016 /нула, седем, нула, 
нула, едно, шест/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
24,965дка /двадесет и четири дка 
деветстотин шестдесет и пет кв.м./, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Света Илия", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

917,50лева /деветстотин и 
седемнадесет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

Имот № 074051 /нула, седем, четири, 
нула, пет, едно/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
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 1637  3547/02-03-2018  3547
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
074051 по КВС на с.Богданово.

4,186дка /четири дка сто осемдесет и 
шест кв.м./, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Динис дере", начин 
на възстановяване: съществуващи 
стари реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 221/р -
1,731дка, широколистна гора.

117,20лева /сто и седемнадесет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
753/2018-10-04

 1638  3548/02-03-2018  3548
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
093005 по КВС на с.Богданово.

Имот № 093005 /нула, девет, три, 
нула, нула, пет/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
4,177дка /четири дка сто седемдесет и 
седем кв.м./, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Червено гробе", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

168,10лева /сто шестдесет и 
осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1639  3549/02-03-2018  3549
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
112009 по КВС на с.Богданово.

Имот № 112009 /едно, едно, две, 
нула, нула, девет/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 6,572дка /шест 
дка петстотин седемдесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: девета, местност 
"Чеирето", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

120,90лева /сто и двадесет лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1640  3550/02-03-2018  3550
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
112010 по КВС на с.Богданово.

Имот № 112010 /едно, едно, две, 
нула, едно, нула/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
54,099дка /петдесет и четири дка 
деветдесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Чеирето", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

995,40лева /деветстотин 
деветдесет и пет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1641  3551/02-03-2018  3551
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
112012 по КВС на с.Богданово.

Имот № 112012 /едно, едно, две, 
нула, едно, две/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
31,257дка /тридесет и един дка двеста 
петдесет и седем кв.м./, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета - 23,340дка /двадесет 
и три дка триста и четиридесет кв.м./ 
и осма - 7,917дка /седем дка 
деветстотин и седемнадесет кв.м./, 
местност "Долап дере", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници. Част от имота 
попада в отдел/подотдел: 219/л -
1,647дка, широколистна гора.

854,60лева /осемстотин петдесет 
и четири лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1642  3552/02-03-2018  3552
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
142007 по КВС на с.Богданово.

Имот № 142007 /едно, четири, две, 
нула, нула, седем/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 6,074дка /шест 
дка седемдесет и четири кв.м./, начин 
на трайно ползване: изоставена нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Гагнев 
чаир", начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

244,50лева /двеста четиридесет 
и четири лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1643  3553/02-03-2018  3553

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №

Имот № 145007 /едно, четири, пет, 
нула, нула, седем/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 2,603дка /два 
дка шестстотин и три кв.м./, начин на 
трайно ползване: изоставена нива, 

95,70лева /деветдесет и пет лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 

Заповед за отписване:
739/2018-09-27
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145007 по КВС на с.Богданово. категория на земята при неполивни 
условия: осма, местност "Край село", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1644  3554/02-03-2018  3554
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
146021 по КВС на с.Богданово.

Имот № 146021 /едно, четири, шест, 
нула, две, едно/ по КВС на 
с.Богданово с площ от 
0,680дка /шестстотин и осемдесет 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
изоставена нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

25,00лева /двадесет и пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1645  3555/02-03-2018  3555
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
146022 по КВС на с.Богданово.

Имот № 146022 /едно, четири, шест, 
нула, две, две/ по КВС на с.Богданово 
с площ от 1,852дка /един дка 
осемстотин петдесет и два кв.м./, 
начин на трайно ползване: изоставена 
нива, категория на земята при 
неполивни условия: осма, местност 
"Край село", начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

68,10лева /шестдесет и осем 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1646  3556/02-03-2018  3556
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Богданово, ЕКАТТЕ 04621, имот №
147022 по КВС на с.Богданово.

Имот № 147022 /едно, четири, седем, 
нула, две, две/ по КВС на с.Богданово 
с площ от 2,014дка /два дка и 
четиринадесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: изоставена нива, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма, местност "Старото гробе", 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

81,10лева /осемдесет и един лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
739/2018-09-27

 1647  3557/12-03-2018  3557

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Васил Левски" № 16, ПИ с 
идентификатор 20273.501.741 /номер по 
предходен план: квартал 41 парцел 24/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.741 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем четири едно/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, с площ от 
1185кв.м. /хиляда сто осемдесет и пет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

4840,70лева /четири хиляди 
осемстотин и четиридесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1648  3558/12-03-2018  3553

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Цвятко Радойнов" № 41, ПИ с 
идентификатор 20273.501.745 /номер по 
предходен план: квартал 41 парцел 16/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.745 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем четири пет/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, с площ от 
690кв.м. /шестстотин и деветдесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

2818,70лева /две хиляди 
осемстотин и осемнадесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1649  3559/12-03-2018  3559

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Васил Левски" № 19, ПИ с 
идентификатор 20273.501.751 /номер по 

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.751 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем пет едно/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 5257,40лева /пет хиляди двеста 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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предходен план: квартал 42 парцел 6/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, с площ от 
1287кв.м. /хиляда двеста осемдесет и 
седем кв.м./, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин 
на трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

петдесет и седем лева и 40ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1650  3560/13-03-2018  3560

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Цвятко Радойнов", ПИ с идентификатор 
20273.501.787 /номер по предходен план: 
квартал 47 парцел 9/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.787 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем осем седем/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, с площ от 
3114кв.м. /три хиляди сто и 
четиринадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: за друг обществен обект, 
комплекс.

12720,70лева /дванадесет хиляди 
седемстотин и двадесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1651  3561/13-03-2018  3561

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ул. 
"Възраждане", ПИ с идентификатор 
20273.501.911 /номер по предходен план: 
квартал 56 парцел 2/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.911 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
девет едно едно/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, с площ от 
829кв.м. /осемстотин двадесет и девет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

3279,50лева /три хиляди двеста 
седемдесет и девет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1652  3562/13-03-2018  3562

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
202010 по КВС на гр.Средец, по ПУП на 
ТК"Божура" - УПИ Х-20 квартал 2 , 
одобрен със заповед № 5 от 15.01.2008г.

Имот № 202010 /две, нула, две, нула, 
едно, нула/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 1,338дка /един дка триста 
тридесет и осем кв.м./, с начин на 
трайно ползване: залесена територия, 
местност "Божура". Имота попада в 
отдел/подотдел: 103/22 -
1,338дка /един дка триста тридесет и 
осем кв.м./, дворно място. По одобрен 
ПУП със заповед № 5 от 15.01.2008г. 
на ТК "Божура" имота попада в УПИ 
Х - 20 /десет римско, имот двадесет/ 
квартал 2 /две/ с площ от 1,338дка, 
отреден за обществено обслужващи 
дейности.

245,90лева /двеста четиридесет 
и пет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1653  3563/13-03-2018  3563

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
228001 по КВС на гр.Средец, по ПУП на 
ТК"Божура" - УПИ І-20 квартал 28 , 
одобрен със заповед № 5 от 15.01.2008г.

Имот № 228001 /две, две, осем, нула, 
нула, едно/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 4,652дка /четири дка 
шестстотин петдесет и два кв.м./, с 
начин на трайно ползване: залесена 
територия, местност "Божура". Имота 
попада в отдел/подотдел: 103/19 -
2,226дка /два дка двеста двадесет и 
шест кв.м./, дворно място, 103/20 -
2,426дка /два дка четиристотин 
двадесет и шест кв.м./, застроена 
площ. По одобрен ПУП със заповед 
№ 5 от 15.01.2008г. на ТК "Божура" 
имота попада в УПИ І - 20 /едно 
римско, имот двадесет/ квартал 
28 /двадесет и осем/ с площ от 
4,652дка, отреден за спорт и отдих на 

854,80лева /осемстотин петдесет 
и четири лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
754/2018-10-04
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открито и озеленяване.

 1654  3564/13-03-2018  3564

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
228002 по КВС на гр.Средец, по ПУП на 
ТК"Божура" - УПИ ІІ-20 квартал 28 , 
одобрен със заповед № 5 от 15.01.2008г.

Имот № 228002 /две, две, осем, нула, 
нула, две/ по КВС на гр.Средец с 
площ от 8,544дка /осем дка петстотин 
четиридесет и четири кв.м./, с начин 
на трайно ползване: залесена 
територия, местност "Божура". Имота 
попада в отдел/подотдел: 103/н -
3,627дка /три дка шестстотин 
двадесет и седем кв.м./ широколистна 
гора, 103/19 - 3,213дка /три дка двеста 
и тринадесет кв.м./ дворно място, 
103/20 - 1,704дка /един дка 
седемстотин и четири кв.м./ застроена 
площ. По одобрен ПУП със заповед 
№ 5 от 15.01.2008г. на ТК "Божура" 
имота попада в УПИ ІІ - 20 /две 
римско, имот двадесет/ квартал 
28 /двадесет и осем/ с площ от 
8,544дка, отреден за курортни 
дейности.

1695,60лева /хиляда шестстотин 
деветдесет и пет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
754/2018-10-04

 1655  3565/29-03-2018  3565
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
000029 по КВС на гр.Средец.

Имот № 000029 /нула, нула, нула, 
нула, две, девет/ по КВС на гр.Средец 
с площ от 3,245дка /три дка двеста 
четиридесет и пет кв.м./, начин на 
трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета, местност "Малката 
река", начин на възстановяване: план 
за земеразделяне.

100,80лева /сто лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
675/2018-09-05

 1656  3566/28-03-2018  3566

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, ЕКАТТЕ 29221, блок № 2 ап.1 
етаж І в УПИ І кв.23 по плана на 
с.Голямо Буково, одобрен със заповед №
106 от 14.11.1989г.

Самостоятелен обект в сграда - блок 
2 /две/, етаж 1 /първи/, представляващ 
апартамент № 1 /едно/ със застроена 
площ от 61,07кв.м. /шестдесет и едно 
цяло и седем стотни кв.м./, избено 
помещение № 1 /едно/ с полезна 
площ от 12,59кв.м. /дванадесет цяло 
петдесет и девет стотни кв.м./, ведно 
с 21,312% /двадесет и едно цяло 
триста и дванадесет хилядни 
процента/ идеални части от общите 
части на сградата и правото на 
строеж в УПИ І / едно/ квартал 
23 /двадесет и три/ по плана на 
с.Голямо Буково.

1563,30лева /хиляда петстотин 
шестдесет и три лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
462/2018-06-19

 1657  3567/29-03-2018  3567
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот №
191041 по КВС на с.Загорци.

Имот № 191041 /едно, девет, едно, 
нула, четири, едно/ по КВС на 
с.Загорци с площ от 7,328дка /седем 
дка триста двадесет и осем кв.м./, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта - 0,320дка /триста и 
двадесет кв.м./ и трета -
7,008дка /седем дка и осем кв.м./, 
местност "До село", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

1125,00лева /хиляда сто 
двадесет и пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
740/2018-09-27

 1658  3568/29-03-2018  3568
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот №
191044 по КВС на с.Загорци.

Имот № 191044 /едно, девет, едно, 
нула, четири, четири/ по КВС на 
с.Загорци с площ от 1,741дка /един 
дка седемстотин четиридесет и един 
кв.м./, начин на трайно ползване: 
друга селскостапанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта -
0,083дка /осемдесет и три кв.м./, 

242,40лева /двеста четиридесет 
и два лева и 40ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 

Заповед за отписване:
740/2018-09-27
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седма - 0,243дка /двеста четиридесет 
и три кв.м./ и трета - 1,415дка /един 
дка четиристотин и петнадесет кв.м./, 
местност "До село", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

от ЗОС.

 1659  3569/30-03-2018  3569
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот №
191047 по КВС на с.Загорци.

Имот № 191047 /едно, девет, едно, 
нула, четири, седем/ по КВС на 
с.Загорци с площ от 1,556дка /един 
дка петстотин петдесет и шест кв.м./, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостапанска територия, категория 
на земята при неполивни условия: 
трета, местност "До село", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

240,20лева /двеста и 
четиридесет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
740/2018-09-27

 1660  3570/30-03-2018  3570
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Загорци, ЕКАТТЕ 30168, имот №
191049 по КВС на с.Загорци.

Имот № 191049 /едно, девет, едно, 
нула, четири, девет/ по КВС на 
с.Загорци с площ от 5,616дка /пет дка 
шестстотин и шестнадесет кв.м./, 
начин на трайно ползване: друга 
селскостопанска територия, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета, местност "До село", 
начин на възстановяване: план за 
земеразделяне. За имота има следните 
ограничения: За ВЛ 6 kv, 20 kv и до 
30 kv при трасе в земеделски земи: 
общо7,5м в т.ч. спрямо оста на 
електропровода - 5м от страната 
избрана за обслужване и 2,5м от 
другата страна. Сервитути за имота: 
7,50м, 5м от едната страна и 2,50м от 
другата страна. Ограниченията на 
ползването са съгласно чл.14, ал.1 от 
Наредба 18 от 09.06.2004г. на МРРБ, 
МЗП и МЕЕЕ.

866,80лева /осемстотин 
шестдесет и шест лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
740/2018-09-27

 1661  3571/02-04-2018  3571
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 001119 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 001119 /нула, нула, едно, 
едно, едно, девет/ по КВС на 
с.Момина Църква с площ от 
1,950дка /един дка деветстотин и 
петдесет кв.м./, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма, 
местност "Пашов баир", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне. Част от имота попада 
в отдел/подотдел: 507/з1 -
1,274дка /един дка двеста седемдесет 
и четири кв.м./, широколистна гора.

54,60лева /петдесет и четири 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1662  3572/02-04-2018  3572
обл.Бургас, общ.Средец, землище 

с.Момина Църква, ЕКАТТЕ 29221, имот 
№ 001084 по КВС на с.Момина Църква.

Имот № 001084 /нула, нула, едно, 
нула, осем, четири/ по КВС на 
с.Момина Църква с площ от 
1,529дка /един дка петстотин 
двадесет и девет кв.м./, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма, 
местност "Чорканица", начин на 
възстановяване: план за 
земеразделяне.

42,80лева /четиридесет и два 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1663  3573/19-04-2018  3573
обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 

ул."Васил Левски" № 17, ПИ с 
идентификатор 20273.501.752 /номер по 
предходен план: квартал 42 парцел 7/ по 

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.752 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем, пет, две/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 

5339,10лева /пет хиляди триста 
тридесет и девет лева и 10ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

изменение в КККР, с площ от 
1307кв.м. /хиляда триста и седем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско застрояване / 
до 10м /.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1664  3574/19-04-2018  3574

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт , с 
идентификатор 20273.501.553 по КККР/ 
номер на имота по предходен план 
квартал 34/ по КККР на с.Дебелт, 
одобрени със заповед № РД-18-84/ 
19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.553 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
пет три/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 525кв.м. /петстотин 
двадесет и пет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 10м/, 
ведно с масивна сграда с 
идентификатор 20273.501.553.1 /две 
нула две седем три, точка, пет нула 
едно, точка, пет пет три, точка, едно/, 
с площ от 42кв.м./четиридесет и два 
кв.м./, брой етажи: 1, предназначение: 
сграда за търговия и полумасивна 
сграда с идентификатор 
20273.501.553.2 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
пет три, точка, две/ с площ от 
9кв.м. /девет кв.м./ , брой етажи 1, 
предназначение: селскостопанска 
сграда, изградени през 2000г.

3766,00лева /три хиляди 
седемстотин шестдесет и шест 
лева/.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1665  3575/19-04-2018  3575

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.847 /номер по 
предходен план: квартал 63 имот 300/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

750/1814кв.м. /седемстотин и 
петдесет върху хиляда осемстотин и 
четиринадесет кв.м./ идеални части 
от поземлен имот с идентификатор 
20273.501.1176 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, едно 
едно седем шест/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18- 84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, целият с площ от 
1814кв.м. /хиляда осемстотин и 
четиринадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 10м/.

3063,80лева /три хиляди 
шестдесет и три лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1666  3576/23-04-2018  3576

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт , с 
идентификатор 20273.501.753 по КККР/ 
номер на имота по предходен план 
квартал 42 парцел 8/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/ 19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.753 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
седем пет три/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР с площ от 1204кв.м. /хиляда 
двеста и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 10м/.

4918,30лева /четири хиляди 
деветстотин и осемнадесет лева 
и 30ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт , ул."Цвятко 

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.467 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
четири шест седем/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед № Имота се управлява от 
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 1667  3577/23-04-2018  3577

Радойнов № 83, с идентификатор 
20273.501.467 по КККР/ номер на имота 
по предходен план квартал 32 парцел 9/ 
по КККР на с.Дебелт, одобрени със 
заповед № РД-18-84/ 19.11.2015г. на ИД 
на АГКК.

РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР с площ от 
1195кв.м. /хиляда сто деветдесет и 
пет кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м/.

4881,60лева /четири 
хил.осемстотин осемдесет и един 
лева и 60ст./.

Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1668  3578/23-04-2018  3578

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт , ул."Тунджа" 
№ 26, с идентификатор 20273.501.332 по 
КККР / номер на имота по предходен 
план квартал 16 парцел 12/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-
18-84/ 19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.332 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, три 
три две/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР с площ от 1701кв.м. /хиляда 
седемстотин и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 10м/.

6948,60лева /шест хиляди 
деветстотин четиридесет и осем 
лева и 60ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1669  3579/24-04-2018  3579

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт , с 
идентификатор 20273.501.1000 по 
КККР / номер на имота по предходен 
план квартал 48 парцел 19/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-
18-84/ 19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.1000 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, едно 
нула нула нула/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР с площ от 
326кв.м. /триста двадесет и шест 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за търговски обект, 
комплекс.

1331,70лева /хиляда триста 
тридесет и един лева и 70ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1670  3580/24-04-2018  3580

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт , с 
идентификатор 20273.501.571 по КККР/ 
номер на имота по предходен план 
квартал 40 парцел 1/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/ 19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.571 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
седем едно/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 4516кв.м. /четири 
хил. петстотин и шестнадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м/, ведно с масивна 
сграда с идентификатор 
20273.501.571.1 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
седем едно, точка, едно/, с площ от 
183кв.м./сто осемдесет и три кв.м./, 
брой етажи: 2, предназначение: 
жилищна сграда - еднофамилна, 
сграда с идентификатор 
20273.501.571.2 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
седем едно, точка, две/ с площ от 
21кв.м. /двадесет и един кв.м./ , брой 
етажи 1, предназначение: сграда за 
търговия и продължение графа "13"

 35024,90лева /тридесет и пет 
хиляди двадесет и четири лева и 
90ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.240 /седем две нула пет 
девет, точка, едно едно, точка, две 
четири нула/ по КККР на 
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 1671  3581/30-04-2018  3581

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
адрес на поземления имот: м."До село", 
идентификатор 72059.11.240 /номер по 
предходен план 000240/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК

с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "До 
село" с площ от 8993кв.м./осем хил. 
деветстотин деветдесет и три кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: пета.

925,40лева /деветстотин 
двадесет и пет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
858/2018-11-19

 1672  3582/30-04-2018  3583

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
адрес на поземления имот: м."До село", 
идентификатор 72059.11.40 /номер по 
предходен план 011040/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.40 /седем две нула пет 
девет, точка, едно едно, точка, четири 
нула/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "До село" с площ от 
1024кв.м./хиляда двадесет и четири 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета.

105,40лева /сто и пет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
858/2018-11-19

 1673  3583/30-04-2018  3583

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
адрес на поземления имот: м."До село", 
идентификатор 72059.11.41 /номер по 
предходен план 011041/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.41 /седем две нула пет 
девет, точка, едно едно, точка, четири 
едно/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "До село" с площ от 
866кв.м./осемстотин шестдесет и 
шест кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета.

89,10лева /осемдесет и девет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
858/2018-11-19

 1674  3584/30-04-2018  3584

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
адрес на поземления имот: м."До село", 
идентификатор 72059.11.43 /номер по 
предходен план 011043/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.43 /седем две нула пет 
девет, точка, едно едно, точка, четири 
три/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "До село" с площ от 
640кв.м./шестстотин и четиридесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета.

78,40лева /седемдесет и осем 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
858/2018-11-19

 1675  3585/02-05-2018  3585

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
адрес на поземления имот: м."До село", 
идентификатор 72059.11.59 /номер по 
предходен план 011059/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.59 /седем две нула пет 
девет, точка, едно едно, точка, пет 
девет/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "До село" с площ от 
8681кв.м./осем хиляди шестстотин 
осемдесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 

893,30лева /осемстотин 
деветдесет и три лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
858/2018-11-19
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при неполивни условия: пета.

 1676  3586/09-05-2018  3586

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземления имот: с.Дебелт ул. 
"В.Левски" с идентификатор 
20273.501.728 по КККР на 
с.Дебелт /номер на имота по предходен 
план : 349, кв.41 п. 21, 22/.

 155/945кв.м. /сто петдесет и пет 
върху деветстотин четиридесет и пет 
кв.м./ идеални части придаваеми от 
улица към УПИ ХХІ-349 /двадесет и 
едно римско, триста четиридесет и 
девет/ в квартал 41, целият с площ от 
945кв.м. по ПУП на с.Дебелт, 
одобрен със заповед №
2596/08.02.1965г., а съгласно КККР 
на село Дебелт, община Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-84 от 
19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
поземлен имот с идентификатор 
20273.501.728 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, седемстотин 
двадесет и осем/, последно изменение 
със заповед : няма издадена заповед 
за изменение, с площ от 
1960кв.м. /хиляда деветстотин и 
шестдесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застроявене /до 10м/.

612,80лева /шестстотин и 
дванадесет лева и 80ст./

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
649/2018-08-27

 1677  3587/06-06-2018  3587

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Дюкметата", идентификатор 
29221.1.317 /номер по предходен план 
001317/ по КККР на с.Момина Църква , 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.1.317 /две девет две две едно, 
точка, едно, точка, три едно седем/ по 
КККР на с.Момина Църква , 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Дюкметата" с площ 
от 11549кв.м./единадесет хиляди 
петстотин четиридесет и девет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

212,50лева /двеста и дванадесет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1678  3588/07-06-2018  3588

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 55.68 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-18 от 
12.01.2006г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 55.68 /петдесет и пет точка 
шестдесет и осем/ с площ от 517 
кв.м. /петстотин и седемнадесет 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения /нетерасирани/, по плана 
на новообразуваните имоти на 
местност "Лозята" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-18 от 12.01.2006г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

151,20лева /сто петдесет и един 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
671/2018-09-04

 1679  3589/21-06-2018  3589

обл.Бургас, общ.Средец, с.Малина, 
адрес на поземления имот: м."Кайл 
дере", идентификатор 46348.6.228 /номер 
по предходен план 000087/ по КККР на 
с.Малина, одобрени със заповед № РД-
18-795/21.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
46348.6.228 /четири шест три четири 
осем, точка, шест, точка, две две 
осем/ по КККР на с.Малина, 
одобрени със заповед № РД-18-
795/21.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Кайл дере" с площ 
от 4860кв.м./четири хиляди 
осемстотин и шестдесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 

279,50лева /двеста седемдесет и 
девет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
776/2018-10-15
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трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: седма.

 1680  3590/29-06-2018  3590

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ХІV-66 квартал 6 
по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988 г., изм. 
заповед № 46 от 01.06.1992 г.

60/935 кв.м. /шестдесет върху 
деветстотин тридесет и пет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ ХІV-
66 /четиринадесет римско, имот 
шестдесет и шест/ в квартал 6 /шест/ 
по ПУП на с.Дюлево, целият с площ 
от 935 кв.м. / деветстотин тридесет и 
пет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

125,30лева /сто двадесет и пет 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
777/2018-10-15

 1681  3591/03-07-2018  3591

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Хайдушки дол", идентификатор 
29221.160.339 /номер по предходен план 
001339/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.160.339 /две, девет, две, две, 
едно, точка, едно, шест нула, точка, 
три три девет/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Хайдушки дол" с 
площ от 22244кв.м./двадесет и две 
хиляди двеста четиридесет и четири 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

358,10лева /триста петдесет и 
осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1682  3592/10-07-2018  3592

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драка, адрес 
на поземления имот: м."Лозята", 
идентификатор 23529.21.108 /номер по 
предходен план 021108/ по КККР на 
с.Драка, одобрени със заповед № РД-18-
773/19.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
23529.21.108 /две, три, пет, две, девет 
точка, две, едно, точка, едно нула 
осем/ по КККР на с.Драка, одобрени 
със заповед № РД-18-773/19.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Лозята" с площ от 3867кв.м./три 
хиляди осемстотин шестдесет и седем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

111,20лева /сто и единадесет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
802/2018-10-25

 1683  3593/06-08-2018  3593

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
адрес на поземления имот: м."Кръста", 
идентификатор 17974.100.10 /номер по 
предходен план 100010/ по КККР на 
гр.Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.100.10 /едно седем девет седем 
четири точка, едно нула нула, точка, 
едно нула/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Кръста" с площ от 
827 кв.м./осемстотин двадесет и 
седем кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: трета. Начин на 
възстановяване: съществуващи стари 
реални граници.

152,00лева /сто петдесет и два 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
801/2018-10-25

1/2 идеална част от поземлен имот с 
идентификатор 24712.15.86 /две 
четири седем едно две точка, едно 
пет, точка, осем шест/ по КККР на 
с.Дюлево, одобрени със заповед №
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 1684  3594/06-08-2018  3594

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
адрес на поземления имот: м."Около 
село", идентификатор 24712.15.86 /номер 
по предходен план 015086/ по КККР на 
гр.Средец, одобрени със заповед № РД-
18-626/ 07.03.2018г. на ИД на АГКК.

РД-18-626/ 07.03.2018г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Около 
село" с площ от 2250 кв.м. /две 
хиляди двеста и петдесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: пета.

253,60лева /двеста петдесет и 
три лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1685  3595/21-08-2018  3595

обл.Бургас, общ.Средец, с.Граничар, 
ЕКАТТЕ 17779, УПИ V-36 квартал 2 по 
ПУП на с.Граничар, одобрен със заповед 
№ 71 от 22.08.1994 г.

20/990 кв.м. /двадесет върху 
деветстотин и деветдесет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ V-36 /пет римско, 
имот тридесет и шест/ в квартал 
2 /две/ по ПУП на с.Граничар, целият 
с площ от 990 кв.м. / деветстотин и 
деветдесет квадратни метра/. Имотът 
е отреден за жилищно строителство.

41,80лева /четиридесет и един 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 11.04.2020г. 
№125 т.2 дв.вх.р.433 имота 
продаден на Добринка, 
Атанас и Веселина Петкови.

Заповед за отписване:
1013/2020-09-11

 1686  3596/21-08-2018  3596

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІV-1771 квартал 
120 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД 09-166 от 24.09.1986 г.

60/343 кв.м. /шестдесет върху триста 
четиридесет и три квадратни метра/ 
идеални части, придаваеми от улица 
към УПИ ІV-1771 /четири римско, 
имот хиляда седемстотин седемдесет 
и едно/ в квартал 120 /сто и двадесет/ 
по ПУП на гр.Средец, целият с площ 
от 343 кв.м. / триста четиридесет и 
три квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

370,50лева /триста и седемдесет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
869/2018-11-26

 1687  3597/24-08-2018  3597

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: м. 
"Старите лозя", идентификатор 
29221.97.779 /номер по предходен план 
000779/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.97.779 /две девет две две едно , 
точка, девет седем, точка, седем 
седем девет/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя", с 
площ от 53008кв.м./петдесет и три 
хиляди и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята при неполивни 
условия: осма. Имота е възстановен в 
съществуващи стари реални граници.

1669,80лева /хиляда шестстотин 
шестдесет и девет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1688  3598/29-08-2018  3598

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт ул. 
"Спартак", с идентификатор 
20273.501.473 по КККР/ номер на имота 
по предходен план квартал 32 парцел 12/ 
по КККР на с.Дебелт, одобрени със 
заповед № РД-18-84/ 19.11.2015г. на ИД 
на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.473 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
четири седем три/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, с площ от 
2479кв.м. /две хил. четиристотин 
седемдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване /до 10м/.

9273,90лева /девет хиляди 
двеста седемдесет и три лева и 
90ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт, с 
идентификатор 20273.501.325 по КККР/ 

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.325 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, три 
две пет/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 2974,90лева /две хиляди 

Имота се управлява от 
Кмета на община 
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 1689  3599/29-08-2018  3599

номер на имота по предходен план част 
от УПИ ІІ кв.18/ по КККР на с.Дебелт, 
одобрени със заповед № РД-18-84/ 
19.11.2015г. на ИД на АГКК

последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 
736кв.м. /седемстотин тридесет и 
шест кв.м./, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин 
на трайно ползване: за търговски 
обект, комплекс.

деветстотин седемдесет и четири 
лева и 90ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1690  3600/29-08-2018  3600

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт, с 
идентификатор 20273.501.325 по КККР/ 
номер на имота по предходен план част 
от УПИ ІІ кв.18/ по КККР на с.Дебелт, 
одобрени със заповед № РД-18-84/ 
19.11.2015г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.326 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, три 
две шест/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 
723кв.м. /седемстотин дведесет и три 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за търговски обект, 
комплекс.

2922,40лева /две хиляди 
деветстотин двадесет и два лева 
и 40ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1691  3601/30-08-2018  3601

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт, с 
идентификатор 20273.501.1164 по КККР/ 
номер на имота по предходен план: 
няма / по КККР на с.Дебелт, одобрени 
със заповед № РД-18-84/ 19.11.2015г. на 
ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.1164 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, едно 
едно шест четири/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, с площ от 
1050кв.м. /хиляда и петдесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

4018,40лева /четири хиляди и 
осемнадесет лева и 40ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1692  3602/31-08-2018  3602

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт , ул. "Цвятко 
Радойнов" с идентификатор 
20273.501.534 по КККР/ номер на имота 
по предходен план квартал 37 парцел 10/ 
по КККР на с.Дебелт, одобрени със 
заповед № РД-18-84/ 19.11.2015г. на ИД 
на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.534 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
три четири/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 5362кв.м. /пет 
хиляди триста шестдесет и два кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за друг вид 
обществен обект, комплекс, ведно с 
масивна сграда с идентификатор 
20273.501.534.1 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
три четири, точка, едно/, със 
застроена площ от 341кв.м./триста 
четиридесет и един кв.м./, брой 
етажи: 2 /два/, предназначение: друг 
вид обществена сграда, изградена 
1983г.

107911,30лева /сто и седем 
хиляди деветстотин и единадесет 
лева и 30ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС. С договор от 
03.09.2013г. се 
учредява ПБП са срок 
от 10г. на НЧ 
"Светлина- 1924" 
с.Дебелт.

 1693  3603/04-09-2018  3603
обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 

поземление имот: с.Дебелт, ул."Вела 
Пеева" с идентификатор 20273.501.550 
по КККР/ номер на имота по предходен 
план: кв.34 п.VІ-234/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.550 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
пет нула/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 

3255,70лева /три хиляди двеста 
петдесет и пет лева и 70ст./. Имота се управлява от 

Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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84/ 19.11.2015г. на ИД на АГКК 797кв.м. /седемстотин деветдесет и 
седем кв.м./, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин 
на трайно ползване: ниско 
застрояване /до 10м./.

от ЗОС.

 1694  3604/04-09-2018  3604

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт, ул."Цвятко 
Радойнов" с идентификатор 
20273.501.572 по КККР/ номер на имота 
по предходен план: кв.40 парцел 2/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.572 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
седем две/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 7342кв.м. /седем 
хиляди триста четиридесет и два 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: незастроен имот за 
обществена сграда, комплекс.

42473,50лева /четиридесет и две 
хиляди четиристотин седемдесет 
и три лева и 50ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1695  3605/04-09-2018  3605

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт, ул."Цвятко 
Радойнов" с идентификатор 
20273.501.851 по КККР/ номер на имота 
по предходен план: кв.50 парцел 4/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.851 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, осем 
пет едно/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 180кв.м. /сто и 
осемдесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: за съоръжение на 
електропровод.

712,10лева /седемстотин и 
дванадесет лева и 10ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1696  3606/04-09-2018  3606

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт, ул."Велека" с 
идентификатор 20273.501.857 по КККР/ 
номер на имота по предходен план: кв.57 
парцел 3/ по КККР на с.Дебелт, одобрени 
със заповед № РД-18-84/ 19.11.2015г. на 
ИД на АГКК

400кв.м. /четиристотин /идеална част 
от поземлен имот с идентификатор 
20273.501.857 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, осем 
пет седем/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 1281кв.м./хиляда 
двеста осемдесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

1496,40лева /хиляда 
четиристотин деветдесет и шест 
лв. и 40ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1697  3607/11-09-2018  3607

обл.Бургас, общ.Средец, с.Проход, м. 
"Около село", поземлен имот с 
идентификатор: 58712.18.207/ номер на 
имота по предходен план: 000258/ по 
КККР, одобрени със заповед № РД-18-
797 от 21.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
58712.18.207 /пет осем седем едно две 
точка едно осем точка две нула 
седем/ по КККР на с.Проход, 
одобрени със заповед № РД-18-797 от 
21.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККВ, адрес на поземления имот: 
местност "Около село", площ : 
2405кв.м. /две хиляди четиристотин и 
пет кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: девета.

58,10лева /петдесет и осем лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
253/2019-01-14

Поземлен имот с идентификатор 
10166.31.661 /едно нула едно шест 
шест точка три едно точка шест шест 
едно/ по КККР на с.Варовник, 
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 1698  3608/11-09-2018  3608

обл.Бургас, общ.Средец, с.Варовник, 
поземлен имот с идентификатор: 
10166.31.661 / номер на имота по 
предходен план: 000661/ по КККР, 
одобрени със заповед № РД-18-624 от 
07.03.2018г. на ИД на АГКК.

одобрени със заповед № РД-18-624 от 
07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККВ, площ : 1410кв.м. / хиляда 
четиристотин и десет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: пета.

110,50лева /сто и десет лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
254/2019-01-14

 1699  3609/14-09-2018  3609

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Орловото гнездо", идентификатор 
29221.1.387 /номер по предходен план 
001387/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.1.387 /две девет две две едно 
точка, едно точка, три осем седем/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Орловото гнездо" с площ от 
13570кв.м./тринадесет хиляди 
петстотин и седемдесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

249,70лева /двеста четиридесет 
и девет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1700  3610/27-09-2018  3610

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
55.726 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-18 
от 12.01.2006г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

Имот № 55.726 /петдесет и пет точка 
седемстотин двадесет и шест/ с площ 
от 3083кв.м./триста и шестнадесет 
квадратни метра/, вид територия: 
селско стопанство, начин на трайно 
ползване: ниви /орна земя/ по плана 
на новообразуваните имоти на 
местност "Лозята" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-18 от 12.01.2006г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

497,10лева /четиристотин 
деветдесет и седем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
785/2019-06-17

 1701  3611/03-10-2018  3611

обл.Бургас, общ.Средец, с.Кубадин, 
адрес на поземления имот: м."При село", 
идентификатор 40419.25.182 /номер по 
предходен план 000182/ по КККР на 
с.Кубадин, одобрени със заповед № РД-
18-794/21.03.2018г.на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
40419.25.182 /четири нула четири 
едно девет, точка, две пет, точка, едно 
осем две/ по КККР на с.Кубадин, 
одобрени със заповед № РД-18-
794/21.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "При село" с площ 
от 1390кв.м./ хиляда триста и 
деветдесеткв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма. Имота 
е възстановен по възстановими стари 
реални граници.

79,90лева /седемдесет и девет 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1702  3612/25-10-2018  3612

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
55.220 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-18 
от 12.01.2006г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

237 / 737 кв.м. /двеста тридесет и 
седем върху седемстотин тридесет и 
седем кв.м./ идеални части от имот №
55.220 /петдесет и пет точка двеста и 
двадесет/, вид територия: селско 
стопанство, начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения /нетерасирани/ по плана 
на новообразуваните имоти на 
местност "Лозята" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №

53,30лева /петдесет и три лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
294/2019-02-07
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РД-09-18 от 12.01.2006г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

 1703  3613/25-10-2018  3613

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот № 55.85 
по плана на новообразуваните имоти , 
одобрен със заповед № РД-09-18 от 
12.01.2006г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

54 / 554 кв.м. /петдесет и четири 
върху петстотин петдесет и четири 
кв.м./ идеални части от имот №
55.85 /петдесет и пет точка осемдесет 
и пет/, вид територия: селско 
стопанство, начин на трайно 
ползване: лозови 
насаждения /нетерасирани/по плана 
на новообразуваните имоти на 
местност "Лозята" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-18 от 12.01.2006г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

12,20лева /дванадесет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
294/2019-02-07

 1704  3614/25-10-2018  3614

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
55.777 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-18 
от 12.01.2006г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

408 / 3330 кв.м. /четиристотин и осем 
върху три хил. триста и тридесет 
кв.м./ идеални части от имот №
55.777 /петдесет и пет точка 
седемстотин седемдесет и седем/, вид 
територия: селско стопанство, начин 
на трайно ползване: лозови 
насаждения /нетерасирани/по плана 
на новообразуваните имоти на 
местност "Лозята" в землище 
гр.Средец, одобрен със заповед №
РД-09-18 от 12.01.2006г. на Областен 
управител гр.Бургас на основание 
пар.4 от ЗСПЗЗ.

91,80лева /деветдесет и един 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
294/2019-02-07

 1705  3615/25-10-2018  3615

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
55.671 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-18 
от 12.01.2006г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

690 / 24690 кв.м. /шестстотин и 
деветдесет върху двадесет и четири 
хил. шестстотин и деветдесет кв.м./ 
идеални части от имот №
55.671 /петдесет и пет точка 
шестстотин седемдесет и един/, вид 
територия: селско стопанство, начин 
на трайно ползване: изоставени орни 
земи по плана на новообразуваните 
имоти на местност "Лозята" в 
землище гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД- 09-18 от 12.01.2006г. 
на Областен управител гр.Бургас на 
основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

34,50лева /тридесет и четири 
лева и 50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
294/2019-02-07

 1706  3616/25-10-2018  3616

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, имот №
55.779 по плана на новообразуваните 
имоти , одобрен със заповед № РД-09-18 
от 12.01.2006г. на Областен управител 
гр.Бургас, на основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

424 / 7924 кв.м. /четиристотин 
двадесет и четири върху седем хил. и 
триста кв.м./ идеални части от имот 
№ 55.779 /петдесет и пет точка 
седемстотин седемдесет и девет/, вид 
територия: селско стопанство, начин 
на трайно ползване: изоставени орни 
земи по плана на новообразуваните 
имоти на местност "Лозята" в 
землище гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-18 от 12.01.2006г. 
на Областен управител гр.Бургас на 
основание пар.4 от ЗСПЗЗ.

23,30лева /двадесет и три лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
294/2019-02-07

 1707  3617/25-10-2018  3617 обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, адрес на поземления имот: 
м."Площа", идентификатор 
15816.17.10 /номер по предходен план 
017010/ по КККР на с.Голямо Буково, 
одобрени със заповед № РД-18-625/ 

Поземлен имот с идентификатор 
15816.17.10 /едно пет осем едно шест 
точка, едно седем точка, едно нула/ 
по КККР на с.Голямо Буково, 
одобрени със заповед № РД-18-
625/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Площа" с площ от 
9156кв.м./девет хиляди сто петдесет и 

288,40лева /двеста осемдесет и 
осем лева и 40ст. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 

Заповед за отписване:
373/2019-03-15
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07.03.2018г. на ИД на АГКК. шест кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: осма. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

от ЗОС.

 1708  3618/09-11-2018  3618

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
идентификатор 23604.49.8 /номер по 
предходен план няма, стар 
идентификатор 23604.49.3, 23604.49.2/ по 
КККР на с.Драчево, одобрени със 
заповед № РД-18-774/ 19.03.2018г. на ИД 
на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
23604.49.8 /две три шест нула четири 
точка, четири девет точка, осем/ по 
КККР на с.Драчево, одобрени със 
заповед № РД- 18-774/19.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР с площ от 
18738кв.м./осемнадесет хиляди 
седемстотин тридесет и осем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: горска, начин на трайно 
ползване: друг вид трайно 
насаждение.

1770,70лева /хиляда 
седемстотин и седемдесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1709  3619/09-11-2018  3619

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
идентификатор 23604.49.13 /номер по 
предходен план 04913, стар 
идентификатор 23604.50.6, 23604.49.5/ по 
КККР на с.Драчево, одобрени със 
заповед № РД-18-774/ 19.03.2018г. на ИД 
на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
23604.49.13 /две три шест нула 
четири точка, четири девет точка, 
едно три/ по КККР на с.Драчево, 
одобрени със заповед № РД-18-
774/19.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР с площ от 
87868кв.м./осемнадесет и седем 
хиляди осемстотин шестдесет и осем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: горска, начин на трайно 
ползване: друг вид трайно 
насаждение.

6326,50лева /шест хиляди триста 
двадесет и шест лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1710  3620/09-11-2018  3620

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
идентификатор 23604.50.8 /номер по 
предходен план няма, стар 
идентификатор 23604.50.6, 23604.50.5, 
23604.50.4, 23604.50.3, 23604.50.2/ по 
КККР на с.Драчево, одобрени със 
заповед № РД-18- 774/ 19.03.2018г. на 
ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
23604.50.8 /две три шест нула четири 
точка, пет нула точка, осем/ по КККР 
на с.Драчево, одобрени със заповед 
№ РД-18- 774/19.03.2018г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР с площ от 
196849кв.м./сто деветдесет и шест 
хиляди осемстотин четиридесет и 
девет кв.м./, трайно предназначение 
на територията: горска, начин на 
трайно ползване: друг вид трайно 
насаждение.

18602,20лева /осемнадесет 
хиляди шестстотин и два лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1711  3621/09-11-2018  3621

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
идентификатор 23604.49.10 /номер по 
предходен план: няма, стар 
идентификатор 23604.50.6, 23604.50.5, 
23604.50.4, 23604.49.4, 23604.49.3, 
23604.49.2/ по КККР на с.Драчево, 
одобрени със заповед № РД-18-774/ 
19.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
23604.49.10 /две три шест нула 
четири точка, четири девет точка, 
едно нула/ по КККР на с.Драчево, 
одобрени със заповед № РД-18-
774/19.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР с площ от 
48851кв.м./четиридесет и осем 
хиляди осемстотин петдесет и един 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: горска, начин на трайно 
ползване: друг вид трайно 
насаждение.

4616,40лева /четири хиляди 
шестстотин и шестнадесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
23604.49.11 /две три шест нула 
четири точка, четири девет точка, 
едно едно/ по КККР на с.Драчево, 
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 1712  3622/09-11-2018  3622

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
идентификатор 23604.49.11 /номер по 
предходен план: 049004/ по КККР на 
с.Драчево, одобрени със заповед № РД-
18-774/ 19.03.2018г. на ИД на АГКК.

одобрени със заповед № РД-18-
774/19.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малкото сечище" с 
площ от 68437кв.м./шестдесет и осем 
хиляди четиристотин тридесет и 
седем кв.м./, трайно предназначение 
на територията: горска, начин на 
трайно ползване: друг вид 
дървопроизводителна гора.

4927,50лева /четири хиляди 
деветстотин двадесет и седем 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1713  3623/09-11-2018  3623

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево, 
идентификатор 23604.51.12 /номер по 
предходен план: 051005, стар 
идентификатор: 23604.52.7, 23604.52.6, 
23604.52.3, 23604.51.10, 23604.51.6, 
23604.51.5, 23604.51.4, 23604.51.3, 
23604.51.2, 23604.49.4/ по КККР на 
с.Драчево, одобрени със заповед № РД-
18-774/ 19.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
23604.51.12 /две три шест нула 
четири точка, пет едно точка, едно 
две/ по КККР на с.Драчево, одобрени 
със заповед № РД-18-774/19.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Малкото сечище" с площ от 
652915кв.м./шестстотин петдесет и 
две хиляди деветстотин и петнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: горска, начин на трайно 
ползване: друг вид 
дървопроизводителна гора.

61700,50лева /шестдесет и една 
хиляди и седемстотин лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1714  3624/07-12-2018  3624

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземления имот: с.Дебелт, 
идентификатор 20273.501.512 / номер на 
имота по предходен план: квартал 34А/ 
по КККР на с.Дебелт, одобрени със 
заповед № РД-18-84/ 19.11.2015г. на ИД 
на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.512 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, пет 
едно две/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 14237 
кв.м. /четиринадесет хиляди двеста 
тридесет и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: комплексно застрояване.

61219,10лева /шестдесет и една 
хиляди двеста и деветнадесет 
лева и 10ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1715  3625/14-01-2019  3625

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, ПИ 
с идентификатор 53984.112.67 /номер по 
предходен план 000067/ по КККР на 
с.Орлинци, одобрени със заповед № РД-
18-796/21.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
53984.112.67 /пет три девет осем 
четири точка, едно едно две точка, 
шест седем/ по КККР на с.Орлинци, 
одобрени със заповед № РД-18-
796/21.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР с площ от 19949кв.м./ 
деветнадесет хиляди деветстотин 
четиридесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: друг вид земеделска земя, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

3079,10лева /три хиляди 
седемдесет и девет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
569/2019-05-17

 1716  3626/14-01-2019  3626

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, ПИ 
с идентификатор 53984.67.10 /номер по 
предходен план 000058/ по КККР на 
с.Орлинци, одобрени със заповед № РД-
18-796/21.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
53984.67.10 /пет три девет осем 
четири точка, шест седем точка, едно 
нула/ по КККР на с.Орлинци, 
одобрени със заповед № РД-18-
796/21.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР с площ от 20455кв.м./ двадесет 
хиляди четиристотин петдесет и пет 
кв.м./, трайно предназначение на 

3457,90лева / три хиляди 
четиристотин петдесет и седем 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
569/2019-05-17
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територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

 1717  3627/16-01-2019  3627

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Сталев кладенец", идентификатор 
29221.171.606 /номер по предходен план 
001606/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.171.606 /две девет две две едно 
точка, едно седем едно точка, шест 
нула шест/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Сталев кладенец" с 
площ от 1838кв.м./ хиляда 
осемстотин тридесет и осем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

84,90лева /осемдесет и четири 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1718  3628/17-01-2019  3628

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Вонлив кладенец", идентификатор 
29221.180.599 /номер по предходен план 
001599/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.180.599 /две девет две две едно 
точка, едно осем нула точка, пет 
девет девет/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Вонлив кладенец" с 
площ от 3952кв.м./ три хиляди 
деветстотин петдесет и два кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

72,70лева /седемдесет и два лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1719  3629/28-01-2019  3629

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт, с 
идентификатор 20273.501.849 по КККР / 
номер на имота по предходен план: УПИ 
VІ кв.50/ по КККР на с.Дебелт, одобрени 
със заповед № РД-18-84/ 19.11.2015г. на 
ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.849 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, осем 
четири девет/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 
819кв.м. /осемстотин и деветнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

3063,90лева /три хиляди 
шестдесет и три лева и 90ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1720  3630/28-01-2019  3630

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт, с 
идентификатор 20273.501.669 по КККР / 
номер на имота по предходен план: няма/ 
по КККР на с.Дебелт, одобрени със 
заповед № РД-18-84/ 19.11.2015г. на ИД 
на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.669 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, шест 
шест девет/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 
12867кв.м. /дванадесет хиляди 
осемстотин шестдесет и седем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за вилна сграда.

48135,40лева /четиридесет и 
осем хиляди сто тридесет и пет 
лева и 40ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
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 1721  3631/28-01-2019  3631

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт, с 
идентификатор 20273.501.173 по КККР / 
номер на имота по предходен план: 
парцел ХVІ кв.9/ по КККР на с.Дебелт, 
одобрени със заповед № РД-18-84/ 
19.11.2015г. на ИД на АГКК.

20273.501.173 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, едно 
седем три/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 1425кв.м. /хиляда 
четиристотин двадесет и пет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

5330,90лева /пет хиляди триста 
и тридесет лева и 90ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1722  3632/29-01-2019  3632

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземление имот: с.Дебелт, с 
идентификатор 20273.501.9 по КККР / 
номер на имота по предходен план: 
парцел ІІІ-141 кв.13/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/ 19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.9 /две нула две седем три, 
точка, пет нула едно, точка, девет/ по 
КККР на с.Дебелт , одобрени със 
заповед № РД- 18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, с площ от 
1408кв.м./хиляда четиристотин и 
осем кв.м./, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин 
на трайно ползване: незастроен имот 
за жилищни нужди.

5267,30лева /пет хиляди двеста 
шестдесет и седем лева и 30ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1723  3633/29-01-2019  3633

обл.Бургас,общ.Средец, с.Драчево, 
ЕКАТТЕ 23604, УПИ ХІХ квартал 31 по 
плана на селото, одобрен със заповед 
№75/23.08.1992г., изм. със заповед №16 
от 26.07.2000г.

Урегулиран поземлен имот 
ХІХ /деветнадесети/ в квартал 
31 /тридесет и едно/ по ПУП на 
с.Драчево с площ от 
540кв.м. /петстотин и четиридесет 
кв.м./, отреден за обществено 
обслужване.

1127,50лева /хиляда сто 
двадесет и седем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12 ал.5 от 
ЗОС.

 1724  3634/05-02-2019  3634

обл.Бургас, общ.Средец, с.Варовник, 
адрес на поземления имот: м."Край 
село", идентификатор 10166.1.74 /номер 
по предходен план 001074/ по КККР на 
с.Варовник, одобрени със заповед № РД-
18-624/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
10166.1.74 /едно нула едно шест шест 
точка, едно точка, седем четири/ по 
КККР на с.Варовник, одобрени със 
заповед № РД- 18-624/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Край 
село" с площ от 899кв.м./осемстотин 
деветдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: седма. Имота 
е възстановен по възстановими стари 
реални граници.

51,70лева /петдесет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
508/2019-05-17

 1725  3635/05-02-2019  3635

обл.Бургас, общ.Средец, с.Варовник, 
адрес на поземления имот: м."Край 
село", идентификатор 10166.1.76 /номер 
по предходен план 001076/ по КККР на 
с.Варовник, одобрени със заповед № РД-
18-624/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
10166.1.76 /едно нула едно шест шест 
точка, едно точка, седем шест/ по 
КККР на с.Варовник, одобрени със 
заповед № РД- 18-624/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Край 
село" с площ от 1224кв.м. /хиляда 
двеста двадесет и четири кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма. Имота е възстановен по 
възстановими стари реални граници.

70,40лева /седемдесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
568/2019-05-17

Поземлен имот с идентификатор 
10166.1.81 /едно нула едно шест шест 
точка, едно точка, осем едно/ по 
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 1726  3636/05-02-2019  3636

обл.Бургас, общ.Средец, с.Варовник, 
адрес на поземления имот: м."Край 
село", идентификатор 10166.1.81 /номер 
по предходен план 001081/ по КККР на 
с.Варовник, одобрени със заповед № РД-
18-624/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

КККР на с.Варовник, одобрени със 
заповед № РД- 18-624/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Край 
село" с площ от 3662кв.м. /три хиляди 
шестстотин шестдесет и два кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма. Имота е възстановен по 
възстановими стари реални граници.

192,30лева /сто деветдесет и два 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
568/2019-05-17

 1727  3637/05-02-2019  3637

обл.Бургас, общ.Средец, с.Варовник, 
адрес на поземления имот: м."Край 
село", идентификатор 10166.1.84 /номер 
по предходен план 001084/ по КККР на 
с.Варовник, одобрени със заповед № РД-
18-624/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
10166.1.84 /едно нула едно шест шест 
точка, едно точка, осем четири/ по 
КККР на с.Варовник, одобрени със 
заповед № РД- 18-624/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Край 
село" с площ от 1449кв.м. /хиляда 
четиристотин четиридесет и девет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма. Имота е възстановен по 
възстановими стари реални граници.

83,30лева /осемдесет и три лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
568/2019-05-17

 1728  3638/05-02-2019  3638

обл.Бургас, общ.Средец, с.Варовник, 
адрес на поземления имот: м."Край 
село", идентификатор 10166.1.85 /номер 
по предходен план 001085/ по КККР на 
с.Варовник, одобрени със заповед № РД-
18-624/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
10166.1.85 /едно нула едно шест шест 
точка, едно точка, осем пет/ по КККР 
на с.Варовник, одобрени със заповед 
№ РД- 18-624/07.03.2018г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Край 
село" с площ от 39кв.м. /тридесет и 
девет кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма. Имота е възстановен по 
възстановими стари реални граници.

2,20лева /два лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
568/2019-05-17

 1729  3639/07-02-2019  3639

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.216.511 /номер по предходен план 
001511/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.216.511 /две девет две две едно 
точка, две едно шест точка, пет едно 
едно/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 2412кв.м./ две хиляди 
четиристотин и дванадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

248,20лева /двеста четиридесет 
и осем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.183.610 /две девет две две едно 
точка, едно осем три точка, шест едно 
нула/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1730  3640/07-02-2019  3640

м."Звездев герен", идентификатор 
29221.183.610 /номер по предходен план 
001610/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Звездев герен" с 
площ от 26638кв.м./ двадесет и шест 
хиляди шестстотин тридесет и осем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

1230,70лева /хиляда двеста и 
тридесет лева и 70ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1731  3641/07-02-2019  3641

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Звездев герен", идентификатор 
29221.182.613 /номер по предходен план 
001613/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.182.613 /две девет две две едно 
точка, едно осем две точка, шест едно 
три/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Звездев герен" с 
площ от 13517кв.м./ тринадесет 
хиляди петстотин и седемнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

248,70лева /двеста четиридесет 
и осем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1732  3642/13-02-2019  3642

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
адрес на поземления имот: м."Около 
село", идентификатор 24712.57.97 /номер 
по предходен план 000097/ по КККР на 
с.Дюлево, одобрени със заповед № РД-
18-626/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
24712.57.97 /две четири седем едно 
две точка, пет седем точка, девет 
седем/ по КККР на с.Дюлево, 
одобрени със заповед № РД-18-
626/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Около село" с площ 
от 2000кв.м./ две хиляди кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета.

52,90лева /петдесет и два лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1733  3643/14-02-2019  3643

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, ПИ с 
идентификатор 20273.501.962 /номер по 
предходен план: квартал 48 парцел 12/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 
№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

665/883кв.м. /шестстотин шестдесет 
и пет върху осемстотин осемдесет и 
три кв.м./ идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 
20273.501.962 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, 
девет шест две/ по КККР на 
с.Дебелт , одобрени със заповед №
РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, целият с площ от 
883кв.м./осемстотин осемдесет и три 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

2487,80лева /две хиляди 
четиристотин осемдесет и седем 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1734  3644/14-02-2019  3644 обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, 
ул."Цвятко Радойнов" ПИ с 
идентификатор 20273.501.165 /номер по 
предходен план: квартал 11 парцел 9/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със заповед 

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.165 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, едно 
шест пет/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, целият с площ от 

1563,70лева /хиляда петстотин 
шестдесет и три лева и 70ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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№ РД-18-84/19.11.2015г. на ИД на АГКК. 418кв.м./четиристотин и осемнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

от ЗОС.

 1735  3645/15-02-2019  3645

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Врачев дол", идентификатор 
29221.86.911 /номер по предходен план 
002911/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.86.911 /две девет две две едно 
точка, осем шест точка, девет едно 
едно/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Врачев дол" с площ 
от 825кв.м./ осемстотин двадесет и 
пет кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен по възстановими 
стари реални граници.

84,90лева /осемдесет и четири 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1044/2019-11-11

 1736  3646/15-02-2019  3646

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
адрес на поземления имот: м."Малката 
река", идентификатор 
17974.26.542 /номер по предходен план 
000542/ по КККР на гр.Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.542 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, пет 
четири две/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Малката река" с 
площ от 2356кв.м./две хиляди триста 
петдесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: трета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

432,90лева /четиристотин 
тридесет и два лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
680/2019-06-19

 1737  3647/15-02-2019  3647

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
адрес на поземления имот: м."Градишка 
река", идентификатор 
17974.44.588 /номер по предходен план 
000588/ по КККР на гр.Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.44.588 /едно седем девет седем 
четири точка, четири четири точка, 
пет осем осем/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Градишка река" с 
площ от 4738кв.м./четири хиляди 
седемстотин тридесет и осем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

835,80лева /осемстотин тридесет 
и пет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1738  3648/15-02-2019  3648

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
адрес на поземления имот: м."Гуненски 
дол", идентификатор 17974.28.128 /номер 
по предходен план 028128/ по КККР на 
гр.Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.28.128 /едно седем девет седем 
четири точка, две осем точка, едно 
две осем/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Гуненски дол " с 
площ от 4799кв.м./четири хиляди 
седемстотин деветдесет и девет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 

881,80лева /осемстотин 
осемдесет и един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 29.08.2019г. 
№108 т.5 д.1230 имота е 
продаден на Тодор Тодоров 
Стоянов.

Заповед за отписване:
888/2019-09-16
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трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

 1739  3649/21-02-2019  3649

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ХVІ-194 квартал 
24 по плана на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г.

Урегулиран поземлен имот ХVІ-
194 /шестнадесет римско, имот сто 
деветдесет и четири/ квартал 
24 /двадесет и четири/ по ПУП на 
с.Дюлево, целият с площ от 
1120кв.м. /хиляда сто и двадесет 
кв.м./, отреден за жилищно 
строителство.

2338,60лева /две хиляди триста 
тридесет и осем лева и 60ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
607/2019-05-28

 1740  3650/05-03-2019  3650

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белила, адрес 
на поземления имот: м."Край село", 
идентификатор 03455.11.186 /номер по 
предходен план 001186/ по КККР на 
с.Белила, одобрени със заповед № РД-18-
767/19.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
03455.11.186 /нула три четири пет пет 
точка, едно едно точка, едно осем 
шест/ по КККР на с.Белила, одобрени 
със заповед № РД-18-767/19.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Край 
село" с площ от 2320кв.м. /две хиляди 
триста и двадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета. 
Имота е възстановен по възстановими 
стари реални граници.

56,00лева /петдесет и шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
832/2019-08-29

 1741  3651/13-03-2019  3651

обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, 
ЕКАТТЕ 76039, УПИ V-218 квартал 29 
по ПУП на с.Факия, одобрен със заповед 
№ 5 от 12.01.1990г.

35/495 кв.м. /тридесет и пет върху 
четиристотин деветдесет и пет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ V-
218 /пет римско, имот двеста и 
осемнадесет/ в квартал 29 /двадесет и 
девет/ по ПУП на с.Факия, целият с 
площ от 495 кв.м. /четиристотин 
деветдесет и пет квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

79,80лева /седемдесет и девет 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
837/2019-08-29

 1742  3652/18-03-2019  3652

обл.Бургас, общ.Средец, с.Росеново, 
адрес на поземления имот: м. "Герена", 
идентификатор 63055.24.282 /номер по 
предходен план 024282/ по КККР на 
с.Росеново, одобрени със заповед № РД-
18-799/21.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
63055.24.282 /шест три нула пет пет 
точка, две четири точка, две осем две/ 
по КККР на с.Росеново, одобрени със 
заповед № РД-18-799/21.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Герена", с площ от 
11678кв.м./шестнадесет хиляди 
шестстотин седемдесет и осем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: шеста. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

993,20лева /деветстотин 
деветдесет и три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1743  3653/18-03-2019  3653

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
адрес на поземления имот: м. "Лозята", 
идентификатор 24712.13.5 /номер по 
предходен план 013005/ по КККР на 
с.Дюлево, одобрени със заповед № РД-
18-626/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
24712.13.5 /две четири седем едно две 
точка, едно три точка, пет/ по КККР 
на с.Дюлево, одобрени със заповед №
РД-18-626/07.03.2018г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Лозята", с площ от 1020кв.м./ хиляда 
и двадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 

250,60лева /двеста и петдесет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: четвърта. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

 1744  3654/18-03-2019  3654

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
адрес на поземления имот: м. "Лозята", 
идентификатор 24712.13.53 /номер по 
предходен план 013053/ по КККР на 
с.Дюлево, одобрени със заповед № РД-
18-626/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
24712.13.53 /две четири седем едно 
две точка, едно три точка, пет три/ по 
КККР на с.Дюлево, одобрени със 
заповед № РД-18-626/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Лозята", с площ от 999кв.м./ 
деветстотин деветдесет и девет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
четвърта. Имота е възстановен в 
съществуващи стари реални граници.

245,50лева /двеста четиридесет 
и пет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1745  3655/18-03-2019  3655

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
адрес на поземления имот: м. "Лозята", 
идентификатор 24712.13.91 /номер по 
предходен план 013091/ по КККР на 
с.Дюлево, одобрени със заповед № РД-
18-626/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
24712.13.91 /две четири седем едно 
две точка, едно три точка, девет едно/ 
по КККР на с.Дюлево, одобрени със 
заповед № РД-18-626/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Лозята", с площ от 1026кв.м./ хиляда 
двадесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: четвърта. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

276,10лева /двеста седемдесет и 
шест лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1746  3656/20-03-2019  3656

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, адрес 
на поземления имот: м."Белия камън", 
идентификатор 20273.37.85, стар 
идентификатор 20273.37.82 /номер по 
предходен план 000307/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.37.85 /две нула две седем три 
точка, три седем точка, осем пет/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Белия 
камън" с площ от 33335кв.м./ 
тридесет и три хиляди триста 
тридесет и пет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета.

958,40лева /деветстотин 
петдесет и осем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
679/2019-06-19

 1747  3657/22-03-2019  3657

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, адрес 
на поземления имот: м."Белия камън", 
идентификатор 20273.37.86, стар 
идентификатор 20273.37.82 /номер по 
предходен план 000307/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.37.86 /две нула две седем три 
точка, три седем точка, осем шест/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със 
заповед № РД- 18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Белия 
камън" с площ от 246566кв.м. /двеста 
четиридесет и шест хиляди петстотин 
шестдесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета.

7088,80лева /седем хиляди 
осемдесет и осем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 1748  3658/22-03-2019  3658

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Чуроклен", идентификатор 
29221.56.72 /номер по предходен план 
002072/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.56.72 /две девет две две едно 
точка, пет шест точка, седем две/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Чуроклен" с площ от 3113кв.м./ три 
хиляди сто и тринадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: пасище, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

164,40лева /сто шестдесет и 
четири лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1749  3659/03-04-2019  3659

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
адрес на поземления имот: м."Божура", 
идентификатор 17974.202.1 /номер по 
предходен план 202001/ по КККР на 
гр.Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.202.1 /едно седем девет седем 
четири точка, две нула две точка, 
едно/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/17.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Божура", площ: 
15182кв.м. /петнадесет хиляди сто 
осемдесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
горска, начин на трайно ползване: 
друг вид дървопроизводителна гора, 
отдел/подотдел: 102/б - 9191кв.м., 
102/4 - 3413кв.м., широколистни 
високостъблени, 103/р - 844кв.м. 
иглолистни, 103/24 - 1734кв.м. 
нискостъблени. По одобрен ПУП със 
заповед № 5 от 15.01.2008г. на ТК 
"Божура" имота попада в УПИ І -
20,21 /едно римско, имот двадесет, 
двадесет и едно/ квартал 2 /две/ с 
площ от 15184дка, отреден за 
курортни дейности.

1503,00лева /хиляда петстотин и 
три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
810/2019-08-20

 1750  3660/09-04-2019  3660

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Чорканица", идентификатор 
29221.121.250 /номер по предходен план 
002250/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.121.250 /две девет две две едно 
точка, едно две едно точка, две пет 
нула/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Чорканица" с площ 
от 1317кв.м./ хиляда триста и 
седемнадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

43,80лева /четиридесет и три 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1751  3661/10-04-2019  3661 обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Керемидарницата", идентификатор 
29221.10.11 /номер по предходен план 
010011/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-

Поземлен имот с идентификатор 
29221.10.11 /две девет две две едно 
точка, едно нула точка, едно едно/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Керемидарницата" с площ от 
1300кв.м./ хиляда и триста кв.м./, 
трайно предназначение на 

68,30лева /шестдесет и осем 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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462/15.02.2018г. на ИД на АГКК. територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

 1752  3662/10-04-2019  3662

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Петров орман", идентификатор 
29221.12.53 /номер по предходен план 
012053/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.12.53 /две девет две две едно 
точка, едно две точка, пет три/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Петров орман" с площ от 1000кв.м./ 
хиляда кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

42,90лева /четиридесет и два 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1753  3663/10-04-2019  3663

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Петров орман", идентификатор 
29221.12.61 /номер по предходен план 
012061/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.12.61 /две девет две две едно 
точка, едно две точка, шест едно/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Петров орман" с площ от 6923кв.м./ 
шест хиляди деветстотин двадесет и 
три кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

297,00лева /двеста деветдесет и 
седем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1754  3664/10-04-2019  3664

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Петров орман", идентификатор 
29221.12.65 /номер по предходен план 
012065/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.12.65 /две девет две две едно 
точка, едно две точка, шест пет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Петров орман" с площ от 7400кв.м./ 
седем хиляди и четиристотин кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

317,50лева /триста и 
седемнадесет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1755  3665/11-04-2019  3665

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Кеморлия", идентификатор 
29221.15.70 /номер по предходен план 
015070/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.15.70 /две девет две две едно 
точка, едно пет точка, седем нула/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Кеморлия" с площ от 
1511кв.м. /хиляда петстотин и 
единадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 

69,80лева /шестдесет и девет 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земеразделяне.

 1756  3666/11-04-2019  3666

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Кеморлия", идентификатор 
29221.15.91 /номер по предходен план 
015091/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.15.91 /две девет две две едно 
точка, едно пет точка, девет едно/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Кеморлия" с площ от 3511кв.м. /три 
хиляди петстотин и единадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

162,20лева /сто шестдесет и два 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1757  3667/11-04-2019  3667

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Чакърово кашлище", идентификатор 
29221.16.13 /номер по предходен план 
016013/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.16.13 /две девет две две едно 
точка, едно шест точка, едно три/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Чакърово кашлище" с площ от 
2347кв.м. /две хиляди триста 
четиридесет и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

108,40лева /сто и осем лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1758  3668/16-04-2019  3668

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.19 /номер по предходен план 
030019/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.19 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, едно девет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Тодорова кория" с площ от 
988кв.м. /деветстотин осемдесет и 
осем кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

160,10лева /сто и шестдесет лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1759  3669/16-04-2019  3669

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.54 /номер по предходен план 
030054/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.54 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, пет четири/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Тодорова кория" с площ от 
740кв.м. /седемстотин и четиридесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

119,90лева /сто и деветнадесет 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.60 /две девет две две едно 
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 1760  3670/16-04-2019  3670

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.60 /номер по предходен план 
030060/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

точка, три нула точка, шест нула/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Тодорова кория" с площ от 
699кв.м. /шестстотин деветдесет и 
девет кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

113,20лева /сто и тринадесет 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1761  3671/16-04-2019  3671

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.78 /номер по предходен план 
030078/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.78 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, седем осем/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Тодорова кория" с площ от 
1014кв.м. /хиляда и четиринадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

164,30лева /сто шестдесет и 
четири лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1762  3672/16-04-2019  3672

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.80 /номер по предходен план 
030080/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.80 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, осем нула/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Тодорова кория" с площ от 
873кв.м. /осемстотин седемдесет и 
три кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

141,40лева /сто четиридесет и 
един лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1763  3673/16-04-2019  3673

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.86 /номер по предходен план 
030086/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.86 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, осем шест/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Тодорова кория" с площ от 
1103кв.м. /хиляда сто и три кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

178,70лева /сто седемдесет и 
осем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.89 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, осем девет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение Имотът се управлява 
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 1764  3674/16-04-2019  3674

м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.89 /номер по предходен план 
030089/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Тодорова кория" с площ от 
1097кв.м. /хиляда деветдесет и седем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

177,70лева /сто седемдесет и 
седем лева и 70ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1765  3675/17-04-2019  3675

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.97 /номер по предходен план 
030097/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.97 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, девет седем/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Тодорова кория" с площ от 
1581кв.м. /хиляда петстотин 
осемдесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

256,10лева /двеста петдесет и 
шест лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1766  3676/17-04-2019  3676

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.102 /номер по предходен план 
030102/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.102 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, едно нула две/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 2551кв.м. /две хиляди 
петстотин петдесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

413,30лева /четиристотин и 
тринадесет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1767  3677/17-04-2019  3677

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.115 /номер по предходен план 
030115/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.115 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, едно едно пет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 1352кв.м. /хиляда триста 
петдесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

216,00лева /двеста и 
шестнадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.124 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, едно две 
четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1768  3678/17-04-2019  3678

м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.124 /номер по предходен план 
030124/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 1332кв.м. /хиляда триста 
тридесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

215,80лева /двеста и петнадесет 
лева и 80ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1769  3679/17-04-2019  3679

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.133 /номер по предходен план 
030133/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.133 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, едно три три/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 495кв.м. /четиристотин 
деветдесет и пет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

93,60лева /деветдесет и три лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1770  3680/07-05-2019  3680

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.1 /номер по предходен план 
030001/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.1 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, едно / по КККР 
на с.Момина Църква, одобрени със 
заповед № РД-18-462/15.02.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Тодорова кория" с площ от 
1175кв.м. /хиляда сто седемдесет и 
пет кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

103,60лева /сто и три лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1771  3681/07-05-2019  3681

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.140 /номер по предходен план 
030140/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.140 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, едно четири 
нула / по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 890кв.м. /осемстотин и 
деветдесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

144,20лева /сто четиридесет и 
четири лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.148 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, едно четири 
осем / по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 241,40лева /двеста четиридесет 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 1772  3682/07-05-2019  3682

29221.30.148 /номер по предходен план 
030148/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 1490кв.м. /хиляда 
четиристотин и деветдесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

и един лева и 40ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1773  3683/07-05-2019  3683

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.184 /номер по предходен план 
030184/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.184 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, едно осем 
четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 700кв.м. /седемстотин кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

132,30лева /сто тридесет и два 
лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1774  3684/07-05-2019  3684

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.200 /номер по предходен план 
030200/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.200 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две нула нула/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 1226кв.м. /хиляда двеста 
двадесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

231,70лева /двеста тридесет и 
един лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1775  3685/08-05-2019  3685

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
адрес на поземления имот: м."Аврамов 
гичит", идентификатор 
17974.19.48 /номер по предходен план 
019048/ по КККР на гр.Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.48 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, 
четири осем/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Аврамов гичит" с 
площ от 3278кв.м. /три хиляди двеста 
седемдесет и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: седма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

324,50лева /триста двадесет и 
четири лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
809/2019-08-20

 1776  3686/08-05-2019  3686 обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
адрес на поземления имот: м."Аврамов 
гичит", идентификатор 
17974.19.50 /номер по предходен план 
019050/ по КККР на гр.Средец, одобрени 

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.50 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, пет 
нула/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Аврамов гичит" с 

99,00лева /деветдесет и девет 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 

Заповед за отписване:
809/2019-08-20
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със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК.

площ от 1000кв.м. /хиляда кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1777  3687/15-05-2019  3687

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХХІІІ-1032 квартал 
78 по ПУП на гр.Средец, одобрен със 
заповед № РД-09-166 от 24.09.1986г., 
изм. заповед № 12/27.03.2019г.

5/326 кв.м. /пет върху триста 
двадесет и шест квадратни метра / 
идеални части, придаваеми от улица 
към УПИ ХХІІІ-1032 /деветнадесет и 
три римско, имот хиляда тридесет и 
две/ в квартал 78 /седемдесет и осми/ 
по ПУП на гр.Средец, целият с площ 
от 326кв.м. /триста двадесет и шест 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

59,50лева /петдесет и девет лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
833/2019-08-29

 1778  3688/28-05-2019  3688

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Сталев кладенец", идентификатор 
29221.171.26 /номер по предходен план 
171026/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.171.26 /две девет две две едно 
точка, едно седем едно точка, две 
шест / по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Сталев кладенец" с 
площ от 14911кв.м. /четиринадесет 
хиляди деветстотин и единадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

240,10лева /двеста и 
четиридесет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1779  3689/28-05-2019  3689

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Звездев герен", идентификатор 
29221.183.26 /номер по предходен план 
183026/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.183.26 /две девет две две едно 
точка, едно осем три точка, две шест / 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Звездев герен" с 
площ от 5307кв.м. /пет хиляди триста 
и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

245,20лева /двеста четиридесет 
и пет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1780  3690/28-05-2019  3690

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Звездев герен", идентификатор 
29221.171.9 /номер по предходен план 
171009/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.171.9 /две девет две две едно 
точка, едно седем едно точка, девет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Сталев кладенец" с 
площ от 5003кв.м. /пет хиляди и три 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

122,60лева /сто двадесет и два 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
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 1781  3691/29-05-2019  3691

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Царака", идентификатор 
29221.170.8 /номер по предходен план 
170008/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

29221.170.8 /две девет две две едно 
точка, едно седем нула точка, осем/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Царака" с площ от 
8092кв.м. /осем хиляди деветдесет и 
два кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

373,90лева /триста седемдесет и 
три лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1782  3692/29-05-2019  3692

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Царака", идентификатор 
29221.165.2 /номер по предходен план 
165002/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.165.2 /две девет две две едно 
точка, едно шест пет точка, две/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Царака" с площ от 3006кв.м. /три 
хиляди и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

138,90лева /сто тридесет и осем 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1783  3693/29-05-2019  3693

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Царака", идентификатор 
29221.165.1 /номер по предходен план 
165001/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.165.1 /две девет две две едно 
точка, едно шест пет точка, едно/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Царака" с площ от 2100кв.м. /две 
хиляди и сто кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

97,00лева /деветдесет и седем 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1784  3694/29-05-2019  3694

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.28.29 /номер по предходен план 
000019/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.28.29 /две девет две две едно 
точка, две осем точка, две девет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , с площ от 
101653кв.м. /сто и една хиляди 
шестстотин петдесет и три кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

4482,90лева /четири хиляди 
четиристотин осемдесет и два 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.188.2 /две девет две две едно 
точка, едно осем осем точка, две/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
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 1785  3695/29-05-2019  3695

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Цачковица", идентификатор 
29221.188.2 /номер по предходен план 
188002/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Дачковица" с площ от 1080кв.м. / 
хиляда и осемдесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

84,70лева /осемдесет и четири 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1786  3696/29-05-2019  3696

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Пашов баир", идентификатор 
29221.187.31 /номер по предходен план 
187031/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.187.31 /две девет две две едно 
точка, едно осем седем точка, три 
едно/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Пашов баир" с 
площ от 1971кв.м. / хиляда 
деветстотин седемдесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

55,20лева /петдесет и пет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1787  3697/29-05-2019  3697

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Вонлив кладенец", идентификатор 
29221.180.84 /номер по предходен план 
180084/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.180.84 /две девет две две едно 
точка, едно осем нула точка, осем 
четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Вонлив кладенец" с 
площ от 3745кв.м. / три хиляди 
седемстотин четиридесет и пет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

173,00лева /сто седемдесет и три 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1788  3698/29-05-2019  3698

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Вонлив кладенец", идентификатор 
29221.180.56 /номер по предходен план 
180056/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.180.56 /две девет две две едно 
точка, едно осем нула точка, пет 
шест/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Вонлив кладенец" с 
площ от 4105кв.м. / четири хиляди 
сто и пет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

75,50лева /седемдесет и пет лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.175.8 /две девет две две едно 
точка, едно седем пет точка, осем/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
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 1789  3699/29-05-2019  3699

Църква, адрес на поземления имот: 
м."Дюкметата", идентификатор 
29221.175.8 /номер по предходен план 
175008/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Дюкметата" с площ от 3200кв.м. /три 
хиляди и двеста кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

169,00лева /сто шестдесет и 
девет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1790  3700/29-05-2019  3700

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Дюкметата", идентификатор 
29221.175.3 /номер по предходен план 
175003/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.175.3 /две девет две две едно 
точка, едно седем пет точка, три/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Дюкметата" с площ от 2695кв.м. /две 
хиляди шестстотин деветдесет и пет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

75,50лева /седемдесет и пет лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1791  3701/29-05-2019  3701

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Дюкметата", идентификатор 
29221.175.1 /номер по предходен план 
175001/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.175.1 /две девет две две едно 
точка, едно седем пет точка, едно/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Дюкметата" с площ от 
4146кв.м. /четири хиляди сто 
четиридесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

218,90лева /двеста и 
осемнадесет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1792  3702/29-05-2019  3702

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Сталев кладенец", идентификатор 
29221.171.28 /номер по предходен план 
171028/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.171.28 /две девет две две едно 
точка, едно седем едно точка, две 
осем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Сталев кладенец" с 
площ от 6116кв.м. /шест хиляди сто и 
шестнадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

282,60лева /двеста осемдесет и 
два лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лоза", идентификатор 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.60.35 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, три пет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1793  3703/03-06-2019  3703

29221.60.35 /номер по предходен план 
060035/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

изменение в КККР , местност 
"Старите лозя" с площ от 
718кв.м. /седемстотин и осемнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

47,50лева /четиридесет и седем 
лева и 50ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1794  3704/03-06-2019  3704

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лоза", идентификатор 
29221.60.54 /номер по предходен план 
060054/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.60.54 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, пет четири/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1156кв.м. /хиляда сто 
петдесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

42,50лева /четиридесет и два 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1795  3705/03-06-2019  3705

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лоза", идентификатор 
29221.60.111 /номер по предходен план 
060111/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.60.111 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, едно едно 
едно/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1719кв.м. /хиляда 
седемстотин и деветнадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

113,70лева /сто и тринадесет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1796  3706/03-06-2019  3706

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.60.123 /номер по предходен план 
060123/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.60.123 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, едно две три/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 542кв.м. /петстотин 
четиридесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

35,90лева /тридесет и пет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.60.124 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, едно две 
четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 121,80лева /сто двадесет и един 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 1797  3707/03-06-2019  3707

29221.60.124 /номер по предходен план 
060124/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1841кв.м. /хиляда 
осемстотин четиридесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

лева и 80ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1798  3708/03-06-2019  3708

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Манков кладенец", идентификатор 
29221.51.67 /номер по предходен план 
051067/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.51.67 /две девет две две едно 
точка, пет едно точка, шест седем/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Манков кладенец" с площ от 
786кв.м. /седемстотин осемдесет и 
шест кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

41,50лева /четиридесет и един 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1799  3709/05-06-2019  3709

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
адрес на поземления имот: м."Долни 
лъки", идентификатор 
30168.193.14 /номер по предходен план 
193014 / по КККР на с.Загорци, одобрени 
със заповед № РД-18-775/19.03.2018г. на 
ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
30168.193.14 / три нула едно шест 
осем точка едно девет три точка едно 
четири/ по КККР на с.Загорци, 
одобрени със заповед № РД-18-
775/19.03.2018г. на ИД на АГКК, 
местност "Долни лъки" с площ от 
9882кв.м. /девет хиляди осемстотин 
осемдесет и два кв.м./,трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: друг вид земеделска земя, 
категория на земята при неполивни 
условия: трета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

1452,70лева /хиляда 
четиристотин петдесет и два лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
951/2019-10-07

 1800  3710/05-06-2019  3710

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
адрес на поземления имот: м. "Долни 
лъки", идентификатор 
30168.193.15 /номер по предходен план 
193015/ по КККР на с.Загорци, одобрени 
със заповед № РД-18- 775/19.03.2018г на 
ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
30168.193.15 /три нула едно шест 
осем точка едно девет три точка едно 
пет/ по КККР на с.Загорци, одобрени 
със заповед № РД-18- 775/19.03.2018г 
на ИД на АГКК, местност "Долни 
лъки" с площ от 6715кв.м. /шест 
хиляди седемстотин и петнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категопия на земята при 
неполивни условия: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

888,40лева /осемстотин 
осемдесет и осем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
951/2019-10-07

 1801  3711/05-06-2019  3711

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
адрес на поземления имот: м. "Долни 
лъки", идентификатор 
30168.193.16 /номер по предходен план 
193016/ по КККР на с.Загорци, одобрени 
със заповед № РД-18- 775/19.03.2018г на 
ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
30168.193.16 /три нула едно шест 
осем точка едно девет три точка едно 
шест/ по КККР на с.Загорци, 
одобрени със заповед № РД-18-
775/19.03.2018г на ИД на АГКК, 
местност "Долни лъки" с площ от 
5732кв.м. /пет хиляди седемстотин 
тридесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: друг вид земеделска земя, 
категопия на земята при неполивни 
условия: трета. Имота е възстановен с 

758,30лева /седемстотин 
петдесет и осем лева и 30ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
951/2019-10-07
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план за земеразделяне.

 1802  3712/13-06-2019  3712

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.60.15 /номер по предходен план 
060015/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.60.15 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, едно пет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Старите лозя" с площ от 
138кв.м. /сто тридесет и осем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

9,10лева /девет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1803  3713/13-06-2019  3713

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.50.48 /номер по предходен план 
050048/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.50.48 /две девет две две едно 
точка, пет нула точка, четири осем/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1923кв.м. /хиляда 
деветстотин двадесет и три кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

197,90лева /сто деветдесет и 
седем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1804  3714/13-06-2019  3714

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.50.18 /номер по предходен план 
050018/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.50.18 /две девет две две едно 
точка, пет нула точка, едно осем/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Старите лозя" с площ от 
2519кв.м. /две хиляди петстотин и 
деветнадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

259,20лева /двеста петдесет и 
девет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1805  3715/14-06-2019  3715

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.50.3 /номер по предходен план 
050003/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.50.3 /две девет две две едно 
точка, пет нула точка, три/ по КККР 
на с.Момина Църква, одобрени със 
заповед № РД-18-462/15.02.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Старите лозя" с площ от 1033кв.м. / 
хиляда тридесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

106,30лева /сто и шест лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 

Page 277 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 1806  3716/14-06-2019  3716

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.60.124 /номер по предходен план 
060124/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

29221.60.124 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, едно две 
четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1841кв.м. / хиляда 
осемстотин четиридесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

121,80лева /сто двадесет и един 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1807  3717/14-06-2019  3717

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.60.123 /номер по предходен план 
060123/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.60.123 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, едно две три/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 542кв.м. / петстотин 
четиридесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

35,90лева /тридесет и пет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1808  3718/14-06-2019  3718

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.60.111 /номер по предходен план 
060111/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.60.111 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, едно едно 
едно/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от1719кв.м. / хиляда 
седемстотин и деветнадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

113,70лева /сто и тринадесет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1809  3719/14-06-2019  3719

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.60.54 /номер по предходен план 
06054/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.60.54 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, пет четири/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от1156кв.м. / хиляда сто 
петдесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

42,50лева /четиридесет и два 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
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 1810  3720/14-06-2019  3720

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.60.35 /номер по предходен план 
06035/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

29221.60.35 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, три пет / по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Старите лозя" с площ от 718кв.м. / 
седемстотин и осемнадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

47,50лева /четиридесет и седем 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1811  3721/21-06-2019  3721

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.23 /номер по предходен план 
040023/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.23 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, две три / по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Старите лозя" с площ от 
1491кв.м. /хиляда четиристотин 
деветдесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

116,90лева /сто и шестнадесет 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1812  3722/21-06-2019  3722

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.40 /номер по предходен план 
040040/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.40 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, четири 
нула/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1374кв.м. /хиляда триста 
седемдесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

121,20лева /сто двадесет и един 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1813  3723/21-06-2019  3723

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.65 /номер по предходен план 
040065/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.65 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, шест пет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1000кв.м. /хиляда кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

189,00лева /сто осемдесет и 
девет лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.74 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, седем 
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 1814  3724/21-06-2019  3724

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.74 /номер по предходен план 
040074/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 4166кв.м. /хиляда кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

428,70лева /четиристотин 
двадесет и осем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1815  3725/24-06-2019  3725

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземления имот: с.Дебелт , ул."Велека", 
с идентификатор 20273.501.856 / номер 
на имота по предходен план квартал 57 
парцел 2/ по КККР на с.Дебелт, одобрени 
със заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.501.856 /две нула две седем 
три, точка, пет нула едно, точка, осем 
пет шест/ по КККР на с.Дебелт , 
одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР с площ от 1331кв.м. /хиляда 
триста тридесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно 
ползване: незастроен имот за 
жилищни нужди.

4979,30лева /четири хиляди 
деветстотин седемдесет и девет 
лева и 30ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1816  3726/25-06-2019  3726

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драка, адрес 
на поземления имот: м."Лозята", 
идентификатор 23529.21.18 /номер по 
предходен план 021018/ по КККР на 
с.Драка, одобрени със заповед № РД-18-
773/19.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
23529.21.18 /две три пет две девет 
точка, две едно точка, едно осем/ по 
КККР на с.Драка, одобрени със 
заповед № РД-18- 773/19.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Лозята" с площ от 
936кв.м. /деветстотин тридесет и 
шест кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: 
девета. Имота е възстановен в 
съществуващи стари реални граници.

42,00лева /четиридесет и два 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1817  3727/25-06-2019  3727

обл.Бургас, общ.Средец, с.Синьо 
камене, адрес на поземления имот: м."До 
село", идентификатор 66585.11.8 /номер 
по предходен план 011008/ по КККР на 
с.Синьо камене, одобрени със заповед №
РД-18-800/21.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
66585.11.8 /шест шест пет осем пет 
точка, едно едно точка, осем/ по 
КККР на с.Синьо камене, одобрени 
със заповед № РД-18-800/21.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "До 
село" с площ от 2752кв.м. /две хиляди 
седемстотин петдесет и два кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: осма.

101,10лева /сто и един лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
972/2019-10-18

 1818  3728/28-06-2019  3728 обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.15 /номер по предходен план 
040015/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.15 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, едно пет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1026кв.м. /хиляда двадесет и 

147,70лева /сто четиридесет и 
седем лева и 70ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 

Page 280 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



15.02.2018г. на ИД на АГКК. шест кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

от ЗОС.

 1819  3729/28-06-2019  3729

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.40 /номер по предходен план 
040040/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.40 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, четири 
нула/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1374кв.м. /хиляда триста 
седемдесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

121,20лева /сто двадесет и един 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1820  3730/28-06-2019  3730

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.65 /номер по предходен план 
040065/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.65 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, шест пет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1000кв.м. /хиляда кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

189,00лева /сто осемдесет и 
девет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1821  3731/28-06-2019  3731

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.77 /номер по предходен план 
040077/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.77 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, седем 
седем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 630кв.м. /шестстотин и 
тридесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

35,70лева /тридесет и пет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1822  3732/28-06-2019  3732

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.78 /номер по предходен план 
040078/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.78 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, седем осем/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1224кв.м. /хиляда двеста 
двадесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 

231,30лева /двеста тридесет и 
един лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

 1823  3733/02-07-2019  3733

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Мурвака", идентификатор 
29221.41.65 /номер по предходен план 
041065/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.41.65 /две девет две две едно 
точка, четири едно точка, шест пет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Мурвака" с площ 
от 3860кв.м. /три хиляди осемстотин 
и шестдесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

178,30лева /сто седемдесет и 
осем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1824  3734/02-07-2019  3734

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Динков мост", идентификатор 
29221.48.32 /номер по предходен план 
048032/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.48.32 /две девет две две едно 
точка, четири осем точка, три две/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Динков мост" с площ от 
1242кв.м. /хиляда двеста четиридесет 
и два кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

65,60лева /шестдесет и пет лева 
и 60 ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1825  3735/02-07-2019  3735

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Динков мост", идентификатор 
29221.48.36 /номер по предходен план 
048036/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.48.36 /две девет две две едно 
точка, четири осем точка, три шест/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Динков мост" с 
площ от 1529кв.м. /хиляда петстотин 
двадесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

80,70лева /осемдесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1826  3736/03-07-2019  3736

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Динков мост", идентификатор 
29221.40.74 /номер по предходен план 
040074/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.74 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, седем 
четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 4166кв.м. /четири хиляди сто 
шестдесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 

428,70лева /четиристотин 
двадесет и осем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

 1827  3737/03-07-2019  3737

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.77 /номер по предходен план 
040077/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.77 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, седем 
седем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 630кв.м. /шестстотин и 
тридесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

35,70лева /тридесет и пет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1828  3738/04-07-2019  3738

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
адрес на поземления имот: м."Малката 
река", идентификатор 
17974.26.241 /номер по предходен план 
026241/ по КККР на гр.Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/ 07.03.2018г. на 
ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.241 /едно седем девет седем 
четири точка две шест точка две 
четири едно/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Малката река" с 
площ от 1145кв.м. / хиляда сто 
четиридесет и пет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

32,90лева /тридесет и два лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1006/2019-10-31

 1829  3739/09-07-2019  3739

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.78 /номер по предходен план 
040078/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.78 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, седем осем/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1224кв.м. / хиляда двеста 
двадесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

231,30лева /двеста тридесет и 
един лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1830  3740/09-07-2019  3740

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Мурвака", идентификатор 
29221.41.65 /номер по предходен план 
041065/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.41.65 /две девет две две едно 
точка, четири едно точка, шест пет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Мурвака" с площ 
от 3860кв.м. / три хиляди осемстотин 
и шестдесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 

178,30лева /сто седемдесет и 
осем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

 1831  3741/09-07-2019  3741

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Динков мост", идентификатор 
29221.48.32 /номер по предходен план 
048032/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.48.32 /две девет две две едно 
точка, четири осем точка, три две/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Динков мост" с площ от 1242кв.м. / 
хиляда двеста четиридесет и два 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

65,60лева /шестдесет и пет лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1832  3742/09-07-2019  3742

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Динков мост", идентификатор 
29221.48.36 /номер по предходен план 
048036/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.48.36 /две девет две две едно 
точка, четири осем точка, три шест/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Динков мост" с 
площ от 1529кв.м. / хиляда петстотин 
двадесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

80,70лева /осемдесет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1833  3743/09-07-2019  3743

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.217 /номер по предходен план 
030217/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.217 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две едно седем/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 810кв.м. / осемстотин и десет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

131,20лева /сто тридесет и един 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1834  3744/09-07-2019  3744

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.15 /номер по предходен план 
040015/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.15 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, едно пет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1026кв.м. / хиляда двадесет и 
шест кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 

147,70лева /сто четиридесет и 
седем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земеразделяне.

 1835  3745/09-07-2019  3745

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.40.23 /номер по предходен план 
040023/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.40.23 /две девет две две едно 
точка, четири нула точка, две три/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Старите лозя" с площ от 1491кв.м. / 
хиляда четиристотин деветдесет и 
един кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

116,90лева /сто и шестнадесет 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1836  3746/15-07-2019  3746

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Чирска река", идентификатор 
29221.32.24 /номер по предходен план 
032024/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.32.24 /две девет две две едно 
точка, три две точка, две четири/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Чирска 
река" с площ от 3291кв.м. / три 
хиляди двеста деветдесет и един 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

173,80лева /сто седемдесет и три 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1837  3747/15-07-2019  3747

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.50.3 /номер по предходен план 
050003/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.50.3 /две девет две две едно 
точка, пет нула точка, три/ по КККР 
на с.Момина Църква, одобрени със 
заповед № РД-18-462/15.02.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Старите лозя" с площ от 1033кв.м. / 
хиляда тридесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

106,30лева /сто и шест лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1838  3748/15-07-2019  3748

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.50.18 /номер по предходен план 
050018/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.50.18 /две девет две две едно 
точка, пет нула точка, едно осем/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Старите лозя" с площ от 2519кв.м. / 
две хиляди петстотин и деветнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

259,20лева /двеста петдесет и 
девет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.50.48 /две девет две две едно 
точка, пет нула точка, четири осем/ 
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 1839  3749/15-07-2019  3749

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.50.48 /номер по предходен план 
050048/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от 1923кв.м. /хиляда 
деветстотин двадесет и три кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

197,90лева /сто деветдесет и 
седем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1840  3750/15-07-2019  3750

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Манков кладенец", идентификатор 
29221.51.67 /номер по предходен план 
051067/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.51.67 /две девет две две едно 
точка, пет едно точка, шест седем/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Манков кладенец" с площ от 
786кв.м. /седемстотин осемдесет и 
шест кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

41,50лева /четиридесет и един 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1841  3751/15-07-2019  3751

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.60.15 /номер по предходен план 
060015/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.60.15 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, едно пет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Старите лозя" с площ от 
138кв.м. /сто тридесет и осем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

9,10лева /девет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1842  3752/17-07-2019  3752

обл.Бургас, общ.Средец, с.Светлина, 
адрес на поземления имот: м."До село", 
идентификатор 65560.166.1 /номер по 
предходен план 166001/ по КККР на 
с.Светлина, одобрени със заповед № РД-
18-630/ 07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
65560.166.1 /шест пет пет шест нула 
точка, едно шест шест точка, едно/ по 
КККР на с.Светлина, одобрени със 
заповед № РД-18-630/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "До 
село" с площ от 2544кв.м. /две хиляди 
петстотин четиридесет и четири 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта. Имота е 
възстановен във възстановими стари 
реални граници.

410,20лева /четиристотин и 
десет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
1045/2019-11-11

обл.Бургас, общ.Средец, с.Пънчево, 

Поземлен имот с идентификатор 
59015.70.129 /пет девет нула едно пет 
точка седем нула точка едно две 
девет/ по КККР на с.Пънчево, 
одобрени със заповед № РД-18-629 от Имотът се управлява 

Page 286 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 1843  3753/19-08-2019  3753

поземлен имот с идентификатор: 
59015.70.129 / номер на имота по 
предходен план: 000129/ по КККР, 
одобрени със заповед № РД-18-629 от 
07.03.2018г. на ИД на АГКК.

07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККВ, площ : 1488кв.м. / хиляда 
четиристотин осемдесет и осем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: за друг вид 
застрояване, категория на земята при 
неполивни условия: шеста.

126,60лева /сто двадесет и шест 
лева и 60ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС. Заповед за отписване:

14/2020-01-10

 1844  3754/19-08-2019  3754

обл.Бургас, общ.Средец, с.Драка, 
ЕКАТТЕ 23529, УПИ ІІ-117 квартал 64 
по ПУП на с.Драка, одобрен със заповед 
№ 3452 и 3453 от 24.08.1934г.

170/2645 кв.м. /сто и седемдесет 
върху две хиляди шестстотин 
четиридесет и пет квадратни метра/ 
идеални части, придаваеми от бивша 
улица към УПИ ІІ- 117 /две римско, 
имот сто и седемнадесет/ в квартал 
64 /шестдесет и четири/ по ПУП на 
с.Драка, целият с площ от 2645 кв.м. / 
две хиляди шестстотин четиридесет и 
пет квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

355,00лева /триста петдесет и 
пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Заповед за отписване:
950/2019-10-07

 1845  3755/22-08-2019  3755

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.217 /номер по предходен план 
030217/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.217 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две едно седем/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 810кв.м. /осемстотин и десет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

131,20лева /сто тридесет и един 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1846  3756/22-08-2019  3756

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.221 /номер по предходен план 
030221/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.221 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две две едно/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 510кв.м. /петстотин и десет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

82,60лева /осемдесет и два лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1847  3757/22-08-2019  3757

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.223 /номер по предходен план 
030223/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.223 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две две три/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Тодорова кория" с площ от 
616кв.м. /шестстотин и шестнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 

116,40лева /сто и шестнадесет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земеразделяне.

 1848  3758/22-08-2019  3758

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.246 /номер по предходен план 
030246/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.246 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две четири 
шест/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 1111кв.м. /хиляда сто и 
единадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

180,00лева /сто и осемдесет 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1849  3759/23-08-2019  3759

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.251 /номер по предходен план 
030251/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.251 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две пет едно/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 641кв.м. /шестстотин 
четиридесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

121,10лева /сто двадесет и един 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1850  3760/23-08-2019  3760

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.262 /номер по предходен план 
030262/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.262 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две шест две/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 564кв.м. /петстотин 
шестдесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

91,40лева /деветдесет и един 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1851  3761/23-08-2019  3761

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.263 /номер по предходен план 
030263/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.263 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две шест три/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 968кв.м. /деветстотин 
шестдесет и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 

156,80лева /сто петдесет и шест 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земеразделяне.

 1852  3762/23-08-2019  3762

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.265 /номер по предходен план 
030265/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.265 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две шест пет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 1055кв.м. /хиляда петдесет и 
пет кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

199,40лева /сто деветдесет и 
девет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1853  3763/23-08-2019  3763

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Чирска река", идентификатор 
29221.32.18 /номер по предходен план 
032018/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.32.18 /две девет две две едно 
точка, три две точка, едно осем/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Чирска 
река" с площ от 1000кв.м. /хиляда 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

46,20лева /четиридесет и шест 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1854  3764/09-09-2019  3764

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ ІV квартал 114 по 
ПУП на гр.Средец, одобрен със заповед 
№ РД 09-166 от 24.09.1986г., заповед №
11 от 31.03.2017г.

Урегулиран поземлен имот 
ІV /четвърти римско/ в квартал 
114 /сто и четиринадесети/ по ПУП 
на гр.Средец с площ от 
7033кв.м. /седем хил. тридесет и три 
кв.м./, ведно с построените в имота 
сгради: масивна двуетажна сграда със 
застроена площ 110кв.м. /сто и десет 
кв.м./, изградена през 1940г., масивна 
едноетажна сграда - кухненски блок 
със застроена площ 
531кв.м. /петстотин тридесет и един 
кв.м./, изградена през 1982г. и 
полумасивна сграда- гараж със 
застроена площ от 141кв.м. /сто 
четирдесет и един кв.м./, изградена 
през 1965г. Имотът е отреден за 
център за долекуване и др.социални 
дейности.

92715,10лева /деветдесет и две 
хиляди седемстотин и петнадесет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1855  3765/10-09-2019  3765

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
адрес на поземления имот: м."Божура", 
идентификатор 17974.202.2 /номер по 
предходен план 202002/ по КККР на 
гр.Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.202.2 /едно седем девет седем 
четири точка, две нула две точка, две/ 
по КККР на гр.Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/17.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Божура", площ: 
15791кв.м. /петнадесет хиляди 
седемстотин деветдесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: горска, начин на трайно 
ползване: друг вид 
дървопроизводителна гора, 
отдел/подотдел: 103/22- 1039кв.м. 
нискостеблени, 102/б - 9021кв.м. 

2321,10лева /две хиляди триста 
дведесет и един лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 11.08.2020г. 
т.4 № 101 дв.вх.рег. 998 
имота е продаден на 
"Надзорна агенция подемни 
съоръжения" ЕООД.

Заповед за отписване:
1132/2020-11-06

Page 289 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



широколистни високостеблени, 103/т-
113кв.м.широколистни 
високостъблени, 103/с - 4818кв.м. 
нискостъблени, 103/р - 799кв.м. 
иглолистни. По одобрен ПУП със 
заповед № 5 от 15.01.2008г. на ТК 
"Божура" имота попада в УПИ ІІ -
20,21 /две римско, имот двадесет, 
двадесет и едно/ квартал 2 /две/ с 
площ от 15792кв.м., отреден за 
курортни дейности.

 1856  3766/25-09-2019  3766

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Чирска река", идентификатор 
29221.32.24 /номер по предходен план 
032024/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.32.24 /две девет две две едно 
точка, три две точка, две четири/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Чирска 
река" с площ от 3291кв.м. /три хиляди 
двеста деветдесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

173,80лева /сто седемдесет и три 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1857  3767/25-09-2019  3767

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.262 /номер по предходен план 
030262/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.262 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две шест две/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 564кв.м. /петстотин 
шестдесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

91,40лева /деветдесет и един 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1858  3768/25-09-2019  3768

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 
29221.30.263 /номер по предходен план 
030263/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.263 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две шест три/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от 968кв.м. /деветстотин 
шестдесет и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

156,80лева /сто петдесет и шест 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Тодорова кория", идентификатор 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.30.265 /две девет две две едно 
точка, три нула точка, две шест пет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1859  3769/25-09-2019  3769

29221.30.265 /номер по предходен план 
030265/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Тодорова кория" с 
площ от1055кв.м. /хиляда петдесет и 
пет кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

199,40лева /сто деветдесет и 
девет лева и 40ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1860  3770/25-09-2019  3770

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Старите лозя", идентификатор 
29221.60.189 /номер по предходен план 
060189/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.60.189 /две девет две две едно 
точка, шест нула точка, едно осем 
девет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Старите лозя" с 
площ от1639кв.м. /хиляда шестстотин 
тридесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

108,40лева /сто и осем лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1861  3771/25-09-2019  3771

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Край село", идентификатор 
29221.73.12 /номер по предходен план 
073012/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.73.12 /две девет две две едно 
точка, седем три точка, едно две/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Край 
село" с площ от 2556кв.м. /две хиляди 
петстотин петдесет и шест кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

263,00лева /двеста шестдесет и 
три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1862  3772/25-09-2019  3772

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Край село", идентификатор 
29221.74.15 /номер по предходен план 
074015/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.74.15 /две девет две две едно 
точка, седем четири точка, едно пет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Край село" с площ 
от 691кв.м. /шестстотин деветдесет и 
един кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

25,40лева /двадесет и пет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1863  3773/26-09-2019  3773 обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Край село", идентификатор 
29221.74.19 /номер по предходен план 
074019/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.74.19 /две девет две две едно 
точка, седем четири точка, едно 
девет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Край село" с площ 
от 636кв.м. /шестстотин тридесет и 

23,40лева /двадесет и три лева и 
40ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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15.02.2018г. на ИД на АГКК. шест кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

от ЗОС.

 1864  3774/26-09-2019  3774

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Лахтев дол", идентификатор 
29221.75.10 /номер по предходен план 
075010/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.75.10 /две девет две две едно 
точка, седем пет точка, едно нула/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Лахтев 
дол" с площ от 3000кв.м. /три хиляди 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

110,30лева /сто и десет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1865  3775/26-09-2019  3775

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Лахтев дол", идентификатор 
29221.75.12 /номер по предходен план 
075012/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.75.12 /две девет две две едно 
точка, седем пет точка, едно две/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Лахтев 
дол" с площ от 3100кв.м. /три хиляди 
и сто кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

113,90лева /сто и тринадесет 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1866  3776/26-09-2019  3776

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Лахтев дол", идентификатор 
29221.78.5 /номер по предходен план 
078005/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18- 462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.78.5 /две девет две две едно 
точка, седем осем точка, пет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност "Лахтев 
дол" с площ от 997кв.м. /деветстотин 
деветдесет и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

36,60лева /тридесет и шест лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1867  3777/30-09-2019  3777

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Лахтев дол", идентификатор 
29221.78.17 /номер по предходен план 
078017/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.78.17 /две девет две две едно 
точка, седем осем точка, едно седем/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Лахтев дол" с площ 
от 2869кв.м. /две хиляди осемстотин 
шестдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 

105,40лева /сто и пет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земеразделяне.

 1868  3778/30-09-2019  3778

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Азладжика", идентификатор 
29221.92.35 /номер по предходен план 
092035/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.92.35 /две девет две две едно 
точка, девет две точка, три пет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Азладжика" с площ от 3114кв.м. /три 
хиляди сто и четиринадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

448,40лева /четиристотин 
четиридесет и осем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1869  3779/30-09-2019  3779

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Азладжика", идентификатор 
29221.93.143 /номер по предходен план 
093143/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.93.143 /две девет две две едно 
точка, девет три точка, едно четири 
три/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Азладжика" с площ 
от 2488кв.м. /две хиляди 
четиристотин осемдесет и осем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

358,30лева /триста петдесет и 
осем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1870  3780/30-09-2019  3780

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Азладжика", идентификатор 
29221.93.77 /номер по предходен план 
093077/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.93.77 /две девет две две едно 
точка, девет три точка, седем седем/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Азладжика" с площ 
от 1019кв.м. /хиляда и деветнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

165,10лева /сто шестдесет и пет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1871  3781/30-09-2019  3781

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Азладжика", идентификатор 
29221.95.31 /номер по предходен план 
0950031/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.95.31 /две девет две две едно 
точка, девет пет точка, три едно/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Азладжика" с площ от 2000кв.м. /две 
хиляди кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
осма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

41,40лева /четиридесет и един 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.106.1 /две девет две две едно 
точка, едно нула шест точка, едно/ по 
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 1872  3782/30-09-2019  3782

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Новите ниви", идентификатор 
29221.106.1 /номер по предходен план 
106001/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Новите ниви" с площ от 
455кв.м. /четиристотин петдесет и пет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
четвърта. Имота е възстановен с план 
за земеразделяне.

67,50лева /шестдесет и седем 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1873  3783/30-09-2019  3783

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Новите ниви", идентификатор 
29221.106.18 /номер по предходен план 
106018/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.106.18 /две девет две две едно 
точка, едно нула шест точка, едно 
осем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Новите ниви" с 
площ от 808кв.м. /осемстотин и осем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
четвърта. Имота е възстановен с план 
за земеразделяне.

109,40лева /сто и девет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1874  3784/01-10-2019  3784

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Грекова река", идентификатор 
29221.108.6 /номер по предходен план 
108006/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.108.6 /две девет две две едно 
точка, едно нула осем точка, шест/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Грекова река" с площ от 
2899кв.м. /две хиляди осемстотин 
деветдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

70,00лева /седемдесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1875  3785/01-10-2019  3785

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Грекова река", идентификатор 
29221.108.29 /номер по предходен план 
108029/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.108.29 /две девет две две едно 
точка, едно нула осем точка, две 
девет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Грекова река" с 
площ от 2504кв.м. /две хиляди 
петстотин и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

78,90лева /седемдесет и осем 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.109.18 /две девет две две едно 
точка, едно нула осем точка, две 
девет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
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 1876  3786/01-10-2019  3786

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Грекова река", идентификатор 
29221.109.18 /номер по предходен план 
109018/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Пелтека" с площ от 
2599кв.м. /две хиляди петстотин 
деветдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

137,20лева /сто тридесет и седем 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1877  3787/02-10-2019  3787

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Азладжика", идентификатор 
29221.92.35 /номер по предходен план 
092035/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.92.35 /две девет две две едно 
точка, девет две точка, три пет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Азладжика" с площ от 3114кв.м. /три 
хиляди сто и четиринадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

448,40лева /четиристотин 
четиридесет и осем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1878  3788/02-10-2019  3788

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Азладжика", идентификатор 
29221.93.143 /номер по предходен план 
093143/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.93.143 /две девет две две едно 
точка, девет три точка, едно четири 
три/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Азладжика" с площ 
от 2488кв.м. /две хиляди 
четиристотин осемдесет и осем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

358,30лева /триста петдесет и 
осем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1879  3789/02-10-2019  3789

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Лиглев баир", идентификатор 
29221.115.10 /номер по предходен план 
115010/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.115.10 /две девет две две едно 
точка, едно едно пет точка, едно 
нула/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лиглев баир" с 
площ от 1194кв.м. / хиляда сто 
деветдесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

43,90лева /четиридесет и три 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.115.23 /две девет две две едно 
точка, едно едно пет точка, две три/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, Имотът се управлява 
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 1880  3790/07-10-2019  3790

м."Лиглев баир", идентификатор 
29221.115.23 /номер по предходен план 
115023/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лиглев баир" с 
площ от 399кв.м. / триста деветдесет 
и девет кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

14,70лева /четиринадесет лева и 
70ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1881  3791/07-10-2019  3791

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Лахтев дол", идентификатор 
29221.135.13 /номер по предходен план 
135013/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.135.13 /две девет две две едно 
точка, едно три пет точка, едно три/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лахтев дол" с площ 
от 4999кв.м. / четири хиляди 
деветстотин деветдесет и девет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

183,70лева /сто осемдесет и три 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1882  3792/07-10-2019  3792

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Лахтев дол", идентификатор 
29221.135.20 /номер по предходен план 
135020/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.135.20 /две девет две две едно 
точка, едно три пет точка, две нула/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лахтев дол" с площ 
от 5016кв.м. / пет хиляди и 
шестнадесет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

184,30лева /сто осемдесет и 
четири лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1883  3793/07-10-2019  3793

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Пенчева пътека", идентификатор 
29221.136.8 /номер по предходен план 
136008/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.136.8 /две девет две две едно 
точка, едно три шест точка, осем/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Пенчева пътека" с площ от 
3050кв.м. / три хиляди и петдесет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

112,10лева /сто и дванадесет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Лахтев дол", идентификатор 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.137.26 /две девет две две едно 
точка, едно три седем точка, две 
шест/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 69,70лева /шестдесет и девет 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 1884  3794/07-10-2019  3794

29221.137.26 /номер по предходен план 
137026/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

КККР, местност "Лахтев дол" с площ 
от 1896кв.м. / хиляда осемстотин 
деветдесет и шест кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

лева и 70ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1885  3795/07-10-2019  3795

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Паздерковица", идентификатор 
29221.138.26 /номер по предходен план 
138026/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.138.26 /две девет две две едно 
точка, едно три осем точка, две шест/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Паздерковица" с 
площ от 1800кв.м. / хиляда и 
осемстотин кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

39,30лева /тридесет и девет лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1886  3796/08-10-2019  3796

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
адрес на поземления имот: м."Малката 
река", идентификатор 17974.109.49 /стар 
идентификатор 17974.109.540, номер по 
предходен план 000540/ по КККР на 
гр.Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.109.49 /едно седем девет седем 
четири точка, едно нула девет точка, 
четири девет/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Малката река" с 
площ от 4962кв.м./четири хиляди 
деветстотин шестдесет и два кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: девета Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

154,10лева /сто петдесет и 
четири лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 14.02.2020г. 
т.1 № 156 дв.вх.р. 211 имота 
продаден на ЕТ "Неди-
Недка Кирова Стоянова-
Ваньо Михов".

Заповед за отписване:
319/2020-06-08

 1887  3797/08-10-2019  3797

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
адрес на поземления имот: м."Болуджа", 
идентификатор 17974.22.987 /номер по 
предходен план 000987/ по КККР на 
гр.Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.22.987 /едно седем девет седем 
четири точка, две две точка, девет 
осем седем/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , местност "Болуджа" с площ 
от 1814кв.м./ хиляда осемстотин и 
четиринадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: друг вид земеделска земя, 
категория на земята при неполивни 
условия: седма. Имота е възстановен 
с план за земеразделяне.

99,80лева /деветдесет и девет 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 24.02.2020г. 
т.ІІ № 2 дв.вх.рег. 278 имота 
е продаден на Дойчин 
Иванов Джермов от 
гр.Средец.

Заповед за отписване:
320/2020-06-08

 1888  3798/08-10-2019  3798

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 
адрес на поземления имот: м."Дервишки 
път", идентификатор 17974.26.530 /номер 

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.530 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, пет три 
нула/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 233,10лева /двеста тридесет и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 

С договор от 13.02.2020г. т.І 
№ 155 дв.вх.рег. 210 имота е 
продаден на Красимир Заповед за отписване:
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по предходен план 000530/ по КККР на 
гр.Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

КККР , местност "Дервишки път" с 
площ от 8109кв.м./ осем хиляди сто и 
девет кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

три лева и 10ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Мирославов Димитров от 
гр.Средец.

321/2020-06-08

 1889  3799/09-10-2019  3799

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Ходжовица", идентификатор 
29221.139.12 /номер по предходен план 
139012/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.139.12 /две девет две две едно 
точка, едно три девет точка, едно две/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Ходжовица" с площ 
от 15073кв.м. /петнадесет хиляди 
седемдесет и три кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

422,00лева /четиристотин 
двадесет и два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1890  3800/09-10-2019  3800

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Корубски дол", идентификатор 
29221.149.36 /номер по предходен план 
149036/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.149.36 /две девет две две едно 
точка, едно четири девет точка, три 
шест/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Корубски дол" с 
площ от 3748кв.м. /три хиляди 
седемстотин четиридесет и осем 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

69,00лева /шестдесет и девет 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1891  3801/09-10-2019  3801

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Бухтев кладенец", идентификатор 
29221.159.10 /номер по предходен план 
159010/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.159.10 /две девет две две едно 
точка, едно пет девет точка, едно 
нула/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Бухтев кладенец" с 
площ от 7333кв.м. /седем хиляди 
триста тридесет и три кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: седма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

164,30лева /сто шестдесет и 
четири лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1892  3802/09-10-2019  3802 обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Царака", идентификатор 
29221.161.8 /номер по предходен план 
161008/ по КККР на с.Момина Църква, 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.161.8 /две девет две две едно 
точка, едно шест едно точка, осем/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Царака" с площ от 4223кв.м. /четири 

147,80лева /сто четиридесет и 
седем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

хиляди двеста двадесет и три кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1893  3803/09-10-2019  3803

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Бухтев кладенец", идентификатор 
29221.161.21 /номер по предходен план 
161021/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.161.21 /две девет две две едно 
точка, едно шест едно точка, две 
едно/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Бухтев кладенец" с 
площ от 4704кв.м. /четири хиляди 
седемстотин и четири кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: ливада, категория на земята 
при неполивни условия: седма. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

105,40лева /сто и пет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1894  3804/09-10-2019  3804

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Бухтев кладенец", идентификатор 
29221.161.24 /номер по предходен план 
161024/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.161.24 /две девет две две едно 
точка, едно шест едно точка, две 
четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Бухтев кладенец" с 
площ от 12546кв.м. /дванадесет 
хиляди петстотин четиридесет и шест 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: 
седма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

439,10лева /четиристотин 
тридесет и девет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1895  3805/10-10-2019  3805

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, адрес на поземления имот: 
м."Царака", идентификатор 
29221.163.5 /номер по предходен план 
163005/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-462/ 
15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.163.5 /две девет две две едно 
точка, едно шест три точка, пет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Царака" с площ от 5670кв.м. /пет 
хиляди шестстотин и седемдесет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: ливада, категория 
на земята при неполивни условия: 
седма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

127,00лева /сто двадесет и седем 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1896  3806/15-10-2019  3806

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.215.21 /номер по предходен план 
000021/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.215.21 /две девет две две едно 
точка, две едно пет точка, две едно/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР с площ от 25452кв.м. /дведесет 
и пет хиляди четиристотин петдесет и 
два кв.м. /, трайно предназначение на 

1122,40лева /хиляда сто 
двадесет и два лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

 1897  3807/15-10-2019  3807

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.215.22 /номер по предходен план 
000022/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.215.22 /две девет две две едно 
точка, две едно пет точка, две две/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР с площ от 
6931кв.м. /шест хиляди деветстотин 
тридесет и един кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

305,70лева /триста и пет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1898  3808/15-10-2019  3808

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.215.25 /номер по предходен план 
000025/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.214.25 /две девет две две едно 
точка, две едно пет точка, две пет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР с площ от 
1555кв.м. / хиляда петстотин петдесет 
и пет кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

63,70лева /шестдесет и три лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1899  3809/15-10-2019  3809

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.28.47 /номер по предходен план 
000047/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.28.47 /две девет две две едно 
точка, две осем точка, четири седем/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР с площ от 2148кв.м. /две 
хиляди сто четиридесет и осем кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

94,70лева /деветдесет и четири 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1900  3810/15-10-2019  3810

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.25.54 /номер по предходен план 
000054/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.25.54 /две девет две две едно 
точка, две пет точка, пет четири/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР с площ от 
13878кв.м. /тринадесет хиляди 
осемстотин седемдесет и осем кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 

612,00лева /шестстотин и 
дванадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

 1901  3811/15-10-2019  3811

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.11.61 /номер по предходен план 
000061/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.11.61 /две девет две две едно 
точка, едно едно точка, шест едно/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР с площ от 
12778кв.м. /дванадесет хиляди 
седемстотин седемдесет и осем 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

523,30лева /петстотин двадесет 
и три лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1902  3812/15-10-2019  3812

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, местност "Калмукова кория", 
идентификатор 29221.205.62 /номер по 
предходен план 000062/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.205.62 /две девет две две едно 
точка, две нула пет точка, шест две/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Калмукова кория", с 
площ от 32612кв.м. /тридесет и две 
хиляди шестстотин и дванадесет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

1335,50лева /хиляда триста 
тридесет и пет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1903  3813/16-10-2019  3813

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, местност "Калмукова кория", 
идентификатор 29221.205.63 /номер по 
предходен план 000063/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.205.63 /две девет две две едно 
точка, две нула пет точка, шест три/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Калмукова кория", с 
площ от 18747кв.м. /осемнадесет 
хиляди седемстотин четиридесет и 
седем кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

767,70лева /седемстотин 
шестдесет и седем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1904  3814/21-10-2019  3814
обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 

Църква, местност "Калмукова кория", 
идентификатор 29221.205.64 /номер по 
предходен план 000064/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.205.64 /две девет две две едно 
точка, две нула пет точка, шест 
четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Калмукова кория", с 
площ от 844кв.м. /осемстотин 

34,60лева /тридесет и четири 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

четиридесет и четири кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1905  3815/21-10-2019  3815

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, местност "Калмукова кория", 
идентификатор 29221.11.73 /номер по 
предходен план 000073/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.11.73 /две девет две две едно 
точка, едно едно точка, седем три/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Калмукова кория", с площ от 
39849кв.м. /тридесет и девет хиляди 
осемстотин четиридесет и девет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

2331,20лева /две хиляди триста 
тридесет и един лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1906  3816/21-10-2019  3816

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, местност "Калмукова кория", 
идентификатор 29221.11.85 /номер по 
предходен план 000085/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.11.85 /две девет две две едно 
точка, едно едно точка, осем пет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Калмукова кория", с площ от 
9607кв.м. /девет хиляди шестстотин и 
седем кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

562,00лева /петстотин шестдесет 
и два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1907  3817/21-10-2019  3817

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.24.91 /номер по предходен план 
000091/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.24.91 /две девет две две едно 
точка, две четири точка, девет едно/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 28744кв.м. /двадесет 
и осем хиляди седемстотин 
четиридесет и четири кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

1267,60лева /хиляда двеста 
шестдесет и седем лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.205.92 /две девет две две едно 
точка, две нула пет точка, девет две/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1908  3818/21-10-2019  3818

29221.205.92 /номер по предходен план 
000092/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 20259кв.м. /двадесет 
хиляди двеста петдесет и девет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

1185,20лева /хиляда сто 
осемдесет и пет лева и 20ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1909  3819/21-10-2019  3819

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, местност "Балаклия" , 
идентификатор 29221.14.94 /номер по 
предходен план 000094/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.14.94 /две девет две две едно 
точка, едно четири точка, девет 
четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Балаклия" с площ 
от 70734кв.м. /седемдесет хиляди 
седемстотин тридесет и четири 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

4456,20лева /четири хиляди 
четиристотин петдесет и шест 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1910  3820/11-11-2019  3820

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, 
идентификатор29221.14.97 /номер по 
предходен план 000097/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.14.97 /две девет две две едно 
точка, едно четири точка, девет 
седем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Балаклия" с площ 
от 2068кв.м. /две хиляди шестдесет и 
осем кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

130,30лева /сто и тридесет лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1911  3821/11-11-2019  3821

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, 
идентификатор29221.14.101 /номер по 
предходен план 000101/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.14.101 /две девет две две едно 
точка, едно четири точка, едно нула 
едно/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Балаклия" с площ 
от 2418кв.м. /две хиляди 
четиристотин и осемнадесет кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

106,60лева /сто и шест лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.206.98 /две девет две две едно 
точка, две нула шест точка, девет 
осем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
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 1912  3822/11-11-2019  3822

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, 
идентификатор29221.206.98 /номер по 
предходен план 000098/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 1139кв.м. / хиляда 
сто тридесет и девет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

71,80лева /седемдесет и един 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1913  3823/11-11-2019  3823

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, 
идентификатор29221.14.104 /номер по 
предходен план 000104/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.14.104 /две девет две две едно 
точка, едно четири точка, едно нула 
четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Балаклия", с площ 
от 149290кв.м. /сто четиридесет и 
девет хиляди двеста и деветдесет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

9405,30лева /девет хиляди 
четиристотин и пет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1914  3824/11-11-2019  3824

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор29221.206.106 / 
номер по предходен план 000106/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени със 
заповед № РД-18-462/15.02.2018г. на ИД 
на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.206.106 /две девет две две едно 
точка, две нула шест точка, едно нула 
шест/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 170504кв.м. /сто и 
седемдесет хиляди петстотин и 
четири кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

10741,80лева /десет хиляди 
седемстотин четиридесет и един 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1915  3825/11-11-2019  3825

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор29221.206.102 / 
номер по предходен план 000102/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени със 
заповед № РД-18-462/15.02.2018г. на ИД 
на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.206.102 /две девет две две едно 
точка, две нула шест точка, едно нула 
две/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 6741кв.м. /шест 
хиляди седемстотин четиридесет и 
един кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

297,30лева /двеста деветдесет и 
седем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.207.160 /две девет две две едно 
точка, две нула седем точка, едно 
шест нула/ по КККР на с.Момина 
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 1916  3826/12-11-2019  3826

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор29221.207.160 / 
номер по предходен план 000160/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени със 
заповед № РД-18-462/15.02.2018г. на ИД 
на АГКК.

Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 
15507кв.м. /петнадесет хиляди 
петстотин и седем кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята при 
неполивни условия: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

907,20лева /деветстотин и седем 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1917  3827/12-11-2019  3827

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, 
идентификатор29221.14.105 /номер по 
предходен план 000105/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.14.105 /две девет две две едно 
точка, едно четири точка, едно нула 
пет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Балаклия", с площ 
от 9734кв.м. /девет хиляди 
седемстотин тридесет и четири 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

613,20лева /шестстотин и 
тринадесет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1918  3828/12-11-2019  3828

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, 
идентификатор29221.206.172 /номер по 
предходен план 000172/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.206.172 /две девет две две едно 
точка, две нула шест точка, едно 
седем две/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 33384кв.м. /тридесет 
и три хиляди триста осемдесет и 
четири кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

2103,20лева /две хиляди сто и 
три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1919  3829/12-11-2019  3829

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, 
идентификатор29221.17.272 /номер по 
предходен план 000272/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.17.272 /две девет две две едно 
точка, едно седем точка, две седем 
две/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, с площ от 3253кв.м. /три 
хиляди двеста петдесет и три кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

204,90лева /двеста и четири лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.86.910 /две девет две две едно 
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 1920  3830/12-11-2019  3830

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, 
идентификатор29221.86.910 /номер по 
предходен план 002910/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

точка, осем шест точка, девет едно 
нула/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Врачев дол", с площ 
от 342кв.м. /триста четиридесет и два 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

38,50лева /тридесет и осем лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1921  3831/12-11-2019  3831

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, 
идентификатор29221.86.912 /номер по 
предходен план 002912/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със заповед 
№ РД-18-462/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.86.912 /две девет две две едно 
точка, осем шест точка, девет едно 
две/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Врачев дол", с площ 
от 191кв.м. /сто деветдесет и един 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: пета. 
Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

21,50лева /двадесет и един лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1922  3832/12-11-2019  3832

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.86.913 /номер по предходен план 
002913/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.86.913 /две девет две две едно 
точка, осем шест точка, девет едно 
три/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Врачев дол", с площ 
от 490кв.м. /четиристотин и 
деветдесет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен във възстановими 
стари реални граници.

55,20лева /петдесет и пет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1923  3833/12-11-2019  3833

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.73.32 /номер по предходен план 
073032/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.73.32 /две девет две две едно 
точка, седем три точка, три две/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност "Край 
село", с площ от 116кв.м. /сто и 
шестнадесет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: пета. Имота 
е възстановен във възстановими 
стари реални граници.

13,10лева /тринадесет лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.134.25 /две девет две две едно 
точка, едно три четири точка, две пет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
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 1924  3834/12-11-2019  3834

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.134.25 /номер по предходен план 
134025/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Край село", с площ 
от 1001кв.м. /хиляда и един кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

40,30лева /четиридест лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1925  3835/13-11-2019  3835

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.134.28 /номер по предходен план 
134028/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.134.28 /две девет две две едно 
точка, едно три четири точка, две 
осем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Край село", с площ 
от 1824кв.м. /хиляда осемстотин 
двадесет и четири кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята 
при неполивни условия: осма. Имота 
е възстановен във възстановими 
стари реални граници.

67,00лева /шестдесет и седем 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1926  3836/13-11-2019  3836

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.134.29 /номер по предходен план 
134029/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.134.29 /две девет две две едно 
точка, едно три четири точка, две 
девет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Край село", с площ 
от 357кв.м. /триста петдесет и седем 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята при неполивни условия: осма. 
Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

14,40лева /четиринадесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1927  3837/13-11-2019  3837

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.87.256 /номер по предходен план 
001256/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.87.256 /две девет две две едно 
точка, осем седем точка, две пет 
шест/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Плачка", с площ от 
825кв.м. /осемстотин двадесет и пет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: горска, начин на трайно 
ползване: друг вид земеделска земя. 
Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

93,00лева /деветдесет и три 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1928  3838/13-11-2019  3838

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.87.257 /номер по предходен план 
001257/ по КККР на с.Момина Църква, 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.87.257 /две девет две две едно 
точка, осем седем точка, две пет 
седем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Плачка", с площ от 

52,50лева /петдесет и два лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

466кв.м. /четиристотин шестдесет и 
шест кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1929  3839/13-11-2019  3839

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.26.51 /номер по предходен план 
000051/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.26.51 /две девет две две едно 
точка, две шест точка, пет едно/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Каратепе", с площ от 
1604кв.м. /хиляда шестстотин и 
четири кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървестна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

110,00лева /сто и десет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1930  3840/14-11-2019  3840

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.210.127 /номер по предходен план 
000127/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.210.127 /две девет две две едно 
точка, две едно нула точка, едно две 
седем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каратепе", с площ 
от 8569кв.м. /осем хиляди петстотин 
шестдесет и девет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървестна растителност, храсти, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

587,80лева /петстотин осемдесет 
и седем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1931  3841/18-11-2019  3841

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземления имот: с.Дебелт ул. 
"Възраждане"№ 17 с идентификатор 
20273.501.925 по КККР на 
с.Дебелт /номер на имота по предходен 
план : 429, кв.52 п. 4/ одобрени със 
заповед № РД-18-84 от 19.11.2015г. на 
ИД на АГКК.

834/1600кв.м. /осемстотин тридесет и 
четири върху хиляда и шестстотин 
кв.м./ идеални части придаваеми от 
улица към УПИ ІV-426 /четири 
римско, четиристотин двадесет и 
шест/ в квартал 52 /петдесет и две/, 
целият с площ от 1600кв.м. по ПУП 
на с.Дебелт, одобрен със заповед №
2596/08.02.1965г., а съгласно КККР 
на село Дебелт, община Средец, 
одобрени със заповед № РД- 18-84 от 
19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
поземлен имот с идентификатор 
20273.501.925 /двадесет хиляди 
двеста седемдесет и три, точка, 
петстотин и едно, точка, девет две 
пет/, последно изменение със 
заповед : няма издадена заповед за 
изменение, с площ от 
1704кв.м. /хиляда седемстотин и 
четири кв.м./, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин 
на трайно ползване: ниско 
застроявене /до 10м/.

3406,90лева /три хиляди 
четиристотин и шест лева и 
90ст./.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

380/1853кв.м. /триста и осемдесет 
върху хиляда осемстотин петдесет и 
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 1932  3842/18-11-2019  3842

обл.Бургас, общ.Средец, с.Сливово, 
ЕКАТТЕ 67413, имот № 501.79 квартал 4 
по кадастралния план на селото, одобрен 
със заповед № РД-17-3/23.10.2007г. и 
решение № 355/27.01.2010г. на ОбС 
Средец.

три кв.м./ идеална част от имот №
501.79 /пет нула едно точка седем 
девет/ квартал 4 /четири/ по 
кадастралния план на с.Сливово, 
одобрен със заповед № РД-17-
3/23.10.2007г. и решение №
355/27.01.2010г. на ОбС Средец, 
целият с площ от 1853кв.м. /хиляда 
осемстотин петдесет и три кв.м./.

757,00лева /седемстотин 
петдесет и седем лева/.

Имота се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1933  3843/26-11-2019  3843

обл.Бургас, общ.Средец, с.Светлина, 
адрес на поземления имот: м."Лозята", 
идентификатор 65560.132.1 /номер по 
предходен план 132001/ по КККР на 
с.Светлина, одобрени със заповед № РД-
18-630/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
65560.132.1 /шест пет пет шест нула 
точка, едно три две точка, едно/ по 
КККР на с.Светлина, одобрени със 
заповед № РД-18-630/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , местност 
"Лозята" с площ от 1939кв.м. /хиляда 
деветстотин тридесет и девет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид нива, 
категория на земята при неполивни 
условия: четвърта.

225,10лева /двеста двадесет и 
пет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 05.06.2020г., 
нот.вписан на 05.06.2020г. 
т.ІІІ № 59 дв.вх.рег.610 
имота е продаден на Янко 
Димитров Янков от 
гр.Средец

Заповед за отписване:
332/2020-06-11

 1934  3844/26-11-2019  3844

обл.Бургас, общ.Средец, с.Пънчево, 
идентификатор 59015.165.581 /номер по 
предходен план 000581/ по КККР на 
Пънчево, одобрени със заповед № РД-18-
629/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
59015.165.581 /пет девет нула едно 
пет точка, едно шест пет точка, пет 
осем едно/ по КККР на с.Пънчево, 
одобрени със заповед № РД-18-
629/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР , с площ от 1337кв.м. /хиляда 
триста тридесет и седем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид 
застрояване, категория на земята при 
неполивни условия: нула.

76,90лева /седемдесет и шест 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 09.07.2020г. 
т.3 №195 дв.вх.рег. 816 
имота е продаден на Пламен 
Иванов Иванов.

Заповед за отписване:
1133/2020-11-06

 1935  3845/26-11-2019  3845

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.121.93 /номер по предходен план 
001093/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.121.93 /две девет две две едно 
точка, едно две едно точка, девет три/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Чорканица", с площ 
от 3761кв.м. /три хиляди седемстотин 
шестдесет и един кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървестна растителност, храсти, 
категория на земята: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

225,10лева /двеста двадесет и 
пет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1936  3846/26-11-2019  3846

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.121.92 /номер по предходен план 
001092/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.121.92 /две девет две две едно 
точка, едно две едно точка, девет две/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Чорканица", с площ 
от 1804кв.м. / хиляда осемстотин и 
четири кв.м. /, трайно предназначение 

108,00лева /сто и осем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

 1937  3847/27-11-2019  3847

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.202.962 /номер по предходен план 
000962/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.202.962 /две девет две две едно 
точка, две нула две точка, девет шест 
две/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Караганица", с 
площ от 2452кв.м. / две хиляди 
четиристотин петдесет и два кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

176,50лева /сто седемдесет и 
шест лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1938  3848/27-11-2019  3848

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.202.959 /номер по предходен план 
000959/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.202.959 /две девет две две едно 
точка, две нула две точка, девет пет 
девет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Караганица", с 
площ от 4636кв.м. / шест хиляди 
шестстотинтридесет и шест кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

333,80лева /триста тридесет и 
три лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1939  3849/27-11-2019  3849

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.97.780 /номер по предходен план 
000780/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.97.780 /две девет две две едно 
точка, девет седем точка, седем осем 
нула/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Старите лозя", с 
площ от 11443кв.м. / единадесет 
хиляди четиристотин четиридесет и 
три кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

648,80лева /шестстотин 
четиридесет и осем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.49.307 /две девет две две едно 
точка, четири девет точка, три нула 
седем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1940  3850/27-11-2019  3850

29221.49.307 /номер по предходен план 
000307/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 70848кв.м. / седемдесет 
хиляди осемстотин четиридесет и 
осем кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

3124,40лева /три хиляди сто 
двадесет и четири лева и 40ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1941  3851/28-11-2019  3851

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.25.169 /номер по предходен план 
000169/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.25.169 /две девет две две едно 
точка, две пет точка, едно шест девет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каратепе", с площ 
от 3994кв.м. / три хиляди деветстотин 
деветдесет и четири кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

503,20лева /петстотин и три лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1942  3852/28-11-2019  3852

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.27.152 /номер по предходен план 
000152/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.27.152 /две девет две две едно 
точка, две седем точка, едно пет две/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каратепе", с площ 
от 9757кв.м. / девет хиляди 
седемстотин петдесет и седем кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

1229,40лева /хиляда двеста 
двадесет и девет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1943  3853/28-11-2019  3853

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.27.149 /номер по предходен план 
000149/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.27.149 /две девет две две едно 
точка, две седем точка, едно четири 
девет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каратепе", с площ 
от 6212кв.м. /шест хиляди двеста и 
дванадесет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

782,70лева /седемстотин 
осемдесет и два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.29.143 /две девет две две едно 
точка, две девет точка, едно четири 
три/ по КККР на с.Момина Църква, 
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 1944  3854/28-11-2019  3854

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.29.143 /номер по предходен план 
000143/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Връшев дол", с 
площ от 11985кв.м. /единадесет 
хиляди деветстотин осемдесет и пет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

1510,10лева /хиляда петстотин и 
десет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1945  3855/28-11-2019  3855

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.28.138 /номер по предходен план 
000138/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.28.138 /две девет две две едно 
точка, две осем точка, едно три осем/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каратепе", с площ 
от 8215кв.м. /осем хиляди двеста и 
петнадесет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

362,30лева /триста шестдесет и 
два лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1946  3856/28-11-2019  3856

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.35.209 /номер по предходен план 
000209/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.35.209 /две девет две две едно 
точка, три пет точка, две нула девет/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каеджийски дол", с 
площ от 16537кв.м. /шестнадесет 
хиляди петстотин тридесет и седем 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

1701,70лева /хиляда 
седемстотин и един лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1947  3857/28-11-2019  3857

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.35.217 /номер по предходен план 
000217/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.35.217 /две девет две две едно 
точка, три пет точка, две едно седем/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каеджийски дол", с 
площ от 13969кв.м. /тринадесет 
хиляди деветстотин шестдесет и 
девет кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

1437,40лева /хиляда 
четиристотин тридесет и седем 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 1948  3858/28-11-2019  3858

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.35.221 /номер по предходен план 
000221/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.35.221 /две девет две две едно 
точка, три пет точка, две две едно/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Каеджийски дол", с площ от 
4099кв.м. /четири хиляди деветдесет 
и девет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

421,80лева /четиристотин 
двадесет и един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1949  3859/28-11-2019  3859

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.35.223 /номер по предходен план 
000223/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.35.223 /две девет две две едно 
точка, три пет точка, две две три/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Каеджийски дол", с площ от 
17449кв.м. /седемнадесет хиляди 
четиристотин четиридесет и девет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

1795,50лева /хиляда 
седемстотин деветдесет и пет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1950  3860/28-11-2019  3860

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.16.268 /номер по предходен план 
000268/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.16.268 /две девет две две едно 
точка, едно шест точка, две шест 
осем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Чакърово 
кашлище", с площ от 
32323кв.м. /тридесет и две хиляди 
триста двадесет и три кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

2036,30лева /две хиляди 
тридесет и шест лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1951  3861/02-12-2019  3861

обл.Бургас, общ.Средец, с.Светлина, 
ЕКАТТЕ 65560, УПИ VІ-131 квартал 20 
по ПУП на с.Светлина, одобрен със 
заповед № 343 от 06.04.2001г.

92/630 кв.м. /деветдесет и два върху 
шестстотин и тридесет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ VІ-131 /шест римско, 
имот сто тридесет и едно/ в квартал 
20 /двадесет/ по ПУП на с.Светлина, 
целият с площ от 630 кв.м. / 
шестстотин и тридесет квадратни 
метра/. Имотът е отреден за фурна.

192,10лева /сто деветдесет и два 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
гр.Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

92/630кв.м. продадени на 
Антон Ангелов Вълчев с 
договор от 04.05.2020г. №
174 т.2 дв.вх.р.500.

Заповед за отписване:
296/2020-05-22

Самостоятелен обект в сграда с 
административен адрес: гр.Средец 
ул.”Преображенска”, представляващ 
апартамент № 7 /седем/, етаж 3 /три/ в 
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 1952  3862/11-12-2019  3862

обл.Бургас, гр.Средец 
ул.”Преображенска” блок № 9 в УПИ VІІ 
квартал 67 по ПУП на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД 09-
166/24.09.1986г.

блок № 9 /девет/, построен върху 
общинска земя в УПИ VІІ квартал 67 
по плана на гр.Средец, със застроена 
площ от 61,07кв.м. /шестдесет и едно 
цяло и седем стотни/, прилежащо 
избено помещение № 7 /седем/ с 
полезна площ от 6,80 кв.м. /шест цяло 
и осемдесет стотни/, ведно с 
3,321% /три цяло триста двадесет и 
една хилядни процента/ идеални 
части от общите части на сградата и 
от правото на строеж.

4229,70лева /четири хиляди 
двеста двадесет и девет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор № 46 т.1 дв. вх. 
р.№ 61 от 19.01.2021г. 
жилището е продадено на 
Георги Петков Арабаджиев

Заповед за отписване:
53/2021-01-20

 1953  3863/12-12-2019  3863

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.44.674 /номер по предходен план 
000674/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.44.674 /две девет две две едно 
точка, четири четири точка, шест 
седем четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 1847кв.м. / хиляда 
осемстотин четиридесет и седем 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

81,50лева /осемдесет и един лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1954  3864/12-12-2019  3864

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.44.675 /номер по предходен план 
000675/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.44.675 /две девет две две едно 
точка, четири четири точка, шест 
седем пет/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 5519кв.м. /пет хиляди 
петстотин и деветнадесет кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

243,40лева /двеста четиридесет 
и три лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1955  3865/12-12-2019  3865

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.44.684 /номер по предходен план 
000684/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.44.684 /две девет две две едно 
точка, четири четири точка, шест 
осем четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 8157кв.м. /осем хиляди сто 
петдесет и седем кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

359,70лева /триста петдесет и 
девет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.44.686 /две девет две две едно 

Page 314 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 1956  3866/12-12-2019  3866

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.44.686 /номер по предходен план 
000686/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

точка, четири четири точка, шест 
осем шест/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 8804кв.м. /осем хиляди 
осемстотин и четири кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

388,30лева /триста осемдесет и 
осем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1957  3867/12-12-2019  3867

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.43.688 /номер по предходен план 
000688/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.43.688 /две девет две две едно 
точка, четири три точка, шест осем 
осем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 4061кв.м. /четири хиляди 
шестдесет и един кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

166,30лева /сто шестдесет и 
шест лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1958  3868/13-12-2019  3868

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.43.689 /номер по предходен план 
000689/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.43.689 /две девет две две едно 
точка, четири три точка, шест осем 
девет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 90711кв.м. /деветдесет 
хиляди седемстотин и единадесет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

5714,80лева /пет хиляди 
седемстотин и четиринадесет 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1959  3869/13-12-2019  3869

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.43.690 /номер по предходен план 
000690/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.43.690 /две девет две две едно 
точка, четири три точка, шест девет 
нула/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 9408кв.м. /девет хиляди 
четиристотин и осем кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 

592,70лева /петстотин 
деветдесет и два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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реални граници.

 1960  3870/13-12-2019  3870

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.43.693 /номер по предходен план 
000693/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.43.693 /две девет две две едно 
точка, четири три точка, шест девет 
три/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 19831кв.м. /деветнадесет 
хиляди осемстотин тридесет и един 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

874,50лева /осемстотин 
седемдесет и четири лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1961  3871/13-12-2019  3871

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.46.712 /номер по предходен план 
000712/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.46.712 /две девет две две едно 
точка, четири шест точка, седем едно 
две/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 7090кв.м. /седем хиляди и 
деветдесет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

446,70лева /четиристотин 
четиридесет и шест лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1962  3872/13-12-2019  3872

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.88.750 /номер по предходен план 
000750/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.88.750 /две девет две две едно 
точка, осем осем точка, седем пет 
нула/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 26143кв.м. /двадесет и шест 
хиляди и сто четиридесет и три 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

1647,00лева /хиляда шестстотин 
четиридесет и седем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1963  3873/06-01-2020  3873

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.43.669 /номер по предходен план 
000669/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.43.669 /две девет две две едно 
точка, четири три точка, шест шест 
девет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 12444кв.м. /дванадесет 
хиляди четиристотин четиридесет и 
четири кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 

548,80лева /петстотин 
четиридесет и осем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

 1964  3874/06-01-2020  3874

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.49.667 /номер по предходен план 
000667/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.49.667 /две девет две две едно 
точка, четири девет точка, шест шест 
седем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 13183кв.м. /тринадесет 
хиляди сто осемдесет и три кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

581,40лева /петстотин осемдесет 
и един лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1965  3875/06-01-2020  3875

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.43.665 /номер по предходен план 
000665/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.43.665 /две девет две две едно 
точка, четири три точка, шест шест 
пет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 
площ от 16611кв.м. /шестнадесет 
хиляди шестстотин и единадесет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

2093,00лева /две хиляди 
деветдесет и три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1966  3876/06-01-2020  3876

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.221.576 /номер по предходен план 
000576/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.221.576 /две девет две две едно 
точка, две две едно точка, пет седем 
шест/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Караганица", с 
площ от 6937кв.м. /шест хиляди 
деветстотин тридесет и седем кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

561,90лева /петстотин шестдесет 
и един лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1967  3877/06-01-2020  3877

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.202.575 /номер по предходен план 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.202.575 /две девет две две едно 
точка, две нула две точка, пет седем 
пет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Караганица", с 101,40лева /сто и един лева и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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000575/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

площ от 1252кв.м. /хиляда двеста 
петдесет и два кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: седма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

40ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1968  3878/07-01-2020  3878

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.65.478 /номер по предходен план 
000478/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.65.478 /две девет две две едно 
точка, шест пет точка, четири седем 
осем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Асанков дол", с 
площ от 33241кв.м. /тридесет и три 
хиляди двеста четиридесет и 
единкв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

5385,00лева /пет хиляди триста 
осемдесет и пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1969  3879/07-01-2020  3879

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.172.456 /номер по предходен план 
001456/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.172.456 /две девет две две едно 
точка, едно седем две точка, четири 
пет шест/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Андреев дол", с 
площ от 8835кв.м. /осем хиляди 
осемстотин тридесет и пет кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

1113,20лева /хиляда сто и 
тринадесет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1970  3880/07-01-2020  3880

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.174.442 /номер по предходен план 
001442/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.174.442 /две девет две две едно 
точка, едно седем четири точка, 
четири четири две/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със 
заповед № РД-18-462/15.02.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Царака", с площ от 
18060кв.м. /осемнадесет хиляди и 
шестдесет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

2275,60лева /две хиляди двеста 
седемдесет и пет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.170.432 /две девет две две едно 
точка, едно седем нула точка, четири 
три две/ по КККР на с.Момина 
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 1971  3881/07-01-2020  3881

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.170.432 /номер по предходен план 
001432/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Царака", с площ от 
40351кв.м. /четиридесет хиляди 
триста петдесет и един кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

5084,20лева /пет хиляди 
осемдесет и четири лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1972  3882/07-01-2020  3882

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.174.423 /номер по предходен план 
001423/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.174.423 /две девет две две едно 
точка, едно седем четири точка, 
четири две три/ по КККР на 
с.Момина Църква, одобрени със 
заповед № РД-18-462/15.02.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Царака", с площ от 
12094кв.м. /дванадесет хиляди 
деветдесет и четири кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

1523,80лева /хиляда петстотин 
двадесет и три лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1973  3883/07-01-2020  3883

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ІІІ-320 квартал 36 
по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г.

40/1450 кв.м. /четиридесет върху 
хиляда четиристотин и петдесет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ІІІ-
320 /три римско, имот триста и 
двадесет/ в квартал 36 /тридесет и 
шест/ по ПУП на с.Дюлево, целият с 
площ от 1450кв.м. / хиляда 
четиристотин и петдесет квадратни 
метра/. Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

91,20лева /деветдесет и един 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
гр.Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор за продажба от 
14.05.2020г. т.ІІ №198 
дв.вх.р.527 е продаден на 
Васил Костов Парушев.

Заповед за отписване:
1177/2020-12-10

 1974  3884/08-01-2020  3884

обл.Бургас, общ.Средец, с.Орлинци, 
идентификатор 53984.133.2, стар 
идентификатор 53984.133.109 /номер по 
предходен план 000109/ по КККР на 
с.Орлинци, одобрени със заповед № РД-
18-796/ 21.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
53984.133.2 /пет три девет осем 
четири точка едно три три точка две/ 
по КККР на с.Орлинци, одобрени със 
заповед № РД-18-796/21.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР , с площ от 
55404кв.м. /петдесет и пет хиляди 
четиристотин и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: друг вид земеделска земя, 
категория на земята при неполивни 
условия: девета.

1338,00лева /хиляда триста 
тридесет и осем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 21.04.2020г. 
имота е продаден на 
"Тракийски земи" ЕООД 
гр.Бургас

Заповед за отписване:
230/2020-04-27

 1975  3885/08-01-2020  3883

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.43.673 /номер по предходен план 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.43.673 /две девет две две едно 
точка, четири три точка, шест седем 
три/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Голям сарлък", с 389,30лева /триста осемдесет и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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000673/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

площ от 8827кв.м. /осем хиляди 
осемстотин двадесет и седем кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

девет лева и 30ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1976  3886/08-01-2020  3886

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.170.419 /номер по предходен план 
001419/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.170.419 /две девет две две едно 
точка, едно седем нула точка, четири 
едно девет/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Царака", с площ от 
20308кв.м. /двадесет хиляди триста и 
осем кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

2558,80лева /две хиляди 
петстотин петдесет и осем лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1977  3887/08-01-2020  3887

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.165.414 /номер по предходен план 
001414/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.165.414 /две девет две две едно 
точка, едно шест пет точка, четири 
едно четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Царака", с площ от 
3200кв.м. /три хиляди и двеста кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

403,20лева /четиристотин и три 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1978  3888/08-01-2020  3888

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.165.405 /номер по предходен план 
001405/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.165.405 /две девет две две едно 
точка, едно шест пет точка, четири 
нула пет/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Царака", с площ от 
17294кв.м. /седемнадесет хиляди 
двеста деветдесет и четири кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

2179,00лева /две хиляди сто 
седемдесет и девет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.193.187 /две девет две две едно 
точка, едно девет три точка, едно 
осем седем/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: Имотът се управлява 
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 1979  3889/09-01-2020  3889

Църква, идентификатор 
29221.193.187 /номер по предходен план 
001187/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Пелтека", с площ от 
1881кв.м. / хиляда осемстотин 
осемдесет и един кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

270,90лева /двеста и седемдесет 
лева и 90ст./.

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1980  3890/09-01-2020  3890

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.165.218 /номер по предходен план 
001218/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.165.218 /две девет две две едно 
точка, едно шест пет точка, две едно 
осем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Царака", с площ от 
7659кв.м. / седем хиляди шестстотин 
петдесет и девет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

965,00лева /деветстотин 
шестдесет и пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1981  3891/09-01-2020  3891

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.184.292 /номер по предходен план 
001292/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.184.292 /две девет две две едно 
точка, едно осем четири точка, две 
девет две/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Андреев дол", с 
площ от 3204кв.м. / три хиляди 
двеста и четири кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

403,70лева /четиристотин и три 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1982  3892/09-01-2020  3892

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.172.294 /номер по предходен план 
001294/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.172.294 /две девет две две едно 
точка, едно седем две точка, две девет 
четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Андреев дол", с 
площ от 21534кв.м. /двадесет и една 
хиляди петстотин тридесет и четири 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

2713,30лева /две хиляди 
седемстотин и тринадесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец, 

Урегулиран поземлен имот ХХ -
1792, 1793 /двадесет римско - имоти: 
хиляда седемстотин деветдесет и два 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 1983  3893/14-01-2020  3893

ЕКАТТЕ 17974, УПИ ХХ- 1792, 1793 в 
квартал 124по ПУП на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД 09-164 от 
24.09.1986 г.

и хиляда седемстотин деветдесет и 
три/ в квартал 124 /сто двадесет и 
четири/ по ПУП на гр.Средец с площ 
от 633кв.м. /шестстотин тридесет и 
три квадратни метра/. Имотът е 
отреден за жилищно строителство.

3908,80лева /три хиляди 
деветстотин и осем лева и 80ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1984  3894/14-01-2020  3894

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.1.315 /номер по предходен план 
001315/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.1.315 /две девет две две едно 
точка, едно точка, три едно пет/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност "Бошев 
дол", с площ от 47257кв.м. / 
четиридесет и седем хиляди двеста 
петдесет и седем кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: осма. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

2381,80лева /две хиляди триста 
осемдесет и един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1985  3895/14-01-2020  3895

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.1.323 /номер по предходен план 
001323/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.1.323 /две девет две две едно 
точка, едно точка, три две три/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Муселски път", с площ от 8895кв.м. / 
осем хиляди осемстотин деветдесет и 
пет кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

448,30лева /четиристотин 
четиридесет и осем лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1986  3896/14-01-2020  3896

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.149.344 /номер по предходен план 
001344/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.149.344 /две девет две две едно 
точка, едно четири девет точка, три 
четири четири/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Орловото гнездо", с 
площ от 12795кв.м. / дванадесет 
хиляди седемстотин деветдесет и пет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

644,90лева /шестстотин 
четиридесет и четири лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1987  3897/14-01-2020  3897

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.1.348 /номер по предходен план 

Поземлен имот с идентификатор 
29221.1.348 /две девет две две едно 
точка, едно точка, три четири осем/ 
по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Орловото гнездо", с 1546,00лева /хиляда петстотин 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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001348/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

площ от 30674кв.м. / тридесет хиляди 
шестстотин седемдесет и четири 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

четиридесет и шест лева/. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1988  3898/14-01-2020  3898

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.177.350 /номер по предходен план 
001350/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.177.350 /две девет две две едно 
точка, едно седем седем точка, три 
пет нула/ по КККР на с.Момина 
Църква, одобрени със заповед № РД-
18-462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Орловото гнездо", с 
площ от 3964кв.м. / три хиляди 
деветстотин шестдесет и четири 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

199,80лева /сто деветдесет и 
девет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1989  3899/14-01-2020  3899

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.163.367 /номер по предходен план 
001367/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.163.367 /две девет две две едно 
точка, едно шест три точка, три шест 
седем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Царака", с площ от 
28592кв.м. / двадесет и осем хиляди 
петстотин деветдесет и два кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

1801,30лева /хиляда осемстотин 
и един лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1990  3900/15-01-2020  3900

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.162.378 /номер по предходен план 
001378/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.162.378 /две девет две две едно 
точка, едно шест две точка, три седем 
осем/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Царака", с площ от 
17882кв.м. / седемнадесет хиляди 
осемстотин осемдесет и два кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

2253,10лева /две хиляди двеста 
петдесет и три лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.1.386 /две девет две две едно 
точка, едно точка, три осем шест/ по 
КККР на с.Момина Църква, одобрени 
със заповед № РД-18-462/15.02.2018г. 
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 1991  3901/15-01-2020  3901

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.1.386 /номер по предходен план 
001386 по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

на ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност 
"Орловото гнездо", с площ от 
19828кв.м. / деветнадесет хиляди 
осемстотин двадесет и осем кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нелесопригодна 
площ - дървесна растителност, 
храсти, категория на земята: осма. 
Имота е възстановен в съществуващи 
стари реални граници.

999,30лева /деветстотин 
деветдесет и девет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1992  3902/15-01-2020  3902

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, идентификатор 
29221.165.395 /номер по предходен план 
001395/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
29221.165.395 /две девет две две едно 
точка, едно шест пет точка, три девет 
пет/ по КККР на с.Момина Църква, 
одобрени със заповед № РД-18-
462/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Царака", с площ от 
21202кв.м. / двадесет и една хиляди 
двеста и два кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нелесопригодна площ -
дървесна растителност, храсти, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен в съществуващи стари 
реални граници.

2671,50лева /две хиляди 
шестстотин седемдесет и един 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1993  3903/23-01-2020  3903

обл.Бургас, общ.Средец, с.Загорци, 
ЕКАТТЕ 30168, УПИ І кв.44 по плана на 
с.Загорци, одобрен със заповед № РД-17-
4 от 23.10.2007г.

Урегулиран поземлен имот І /първи 
римско/ в квартал 44 /четиридесет и 
четири/ по ПУП на с.Загорци с площ 
от 154кв.м. /сто петдесет и четири 
кв.м./. Имота е отреден за обществено 
застрояване.

351,10лева /триста петдесет и 
един лева и 10ст./.

Имотъ се управлява от 
Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 04.05.2020г. 
т.2 № 174 дв.вх.р.500 имота 
е продаден на ПК 
"Р.Божинов" с.Загорци.

Заповед за отписване:
288/2020-05-15

 1994  3904/24-01-2020  3904

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.30.103 /номер по 
предходен план 000009/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.30.103 /едно седем девет седем 
четири точка, три нула точка, едно 
нула три/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Циганското 
кладенче", с площ от 2741кв.м. /две 
хиляди седемстотин четиридесет и 
един кв. м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

584,30лева /петстотин осемдесет 
и четири лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1995  3905/24-01-2020  3905

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.35.186 /номер по 
предходен план 000042/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.35.186 /едно седем девет седем 
четири точка, три пет точка, едно 
осем шест/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Новата воденица", с 
площ от 695кв.м. /шестстотин 
деветдесет и пет кв. м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 

127,70лева /сто двадесет и седем 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

 1996  3906/24-01-2020  3906

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.34.142 /номер по 
предходен план 000077/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.34.142 /едно седем девет седем 
четири точка, три четири точка, едно 
четири две/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Баев бент", с площ 
от 1526кв.м. /хиляда петстотин 
двадесет и шест кв. м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

246,80лева /двеста четиридесет 
и шест лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1997  3907/24-01-2020  3907

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.31.229 /номер по 
предходен план 000094/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.31.229 /едно седем девет седем 
четири точка, три едно точка, две две 
девет/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Четисанец", с площ 
от 10598кв.м. /десет хиляди 
петстотин деветдесет и осем кв. м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

268,10лева /двеста шестдесет и 
осем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 1998  3908/28-01-2020  3908

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.310 /номер по 
предходен план 000310/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.310 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, три 
едно нула/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "До село", с площ от 
4388кв.м. /четири хиляди триста 
осемдесет и осем кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

116,10лева /сто и шестнадесет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 28.09.2020г т.1 
№ 157 дв.вх.р. 915 имота 
продаден на Йовко 
Веселинов Джермов.

Заповед за отписване:
1167/2020-12-03

 1999  3909/28-01-2020  3909

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.290.545 /номер по 
предходен план 000545/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.290.545 /седем две нула пет 
девет точка, две девет нула точка, пет 
четири пет/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Долапски бент" с 
площ от 1668кв.м. /хиляда 
шестстотин шестдесет и осем кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

40,30лева /четиридесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 28.09.2020г т.1 
№ 157 дв.вх.р. 915 имота 
продаден на Йовко 
Веселинов Джермов.

Заповед за отписване:
1167/2020-12-03

Поземлен имот с идентификатор 
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 2000  3910/28-01-2020  3910

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.106 /номер по 
предходен план 011106/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

72059.11.106 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, едно 
нула шест/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "До село" с площ от 
6407кв.м. /шест хиляди четиристотин 
и седем кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

154,70лева /сто петдесет и 
четири лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2001  3911/28-01-2020  3911

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.107 /номер по 
предходен план 011107/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.107 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, едно 
нула седем/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "До село" с площ от 
17759кв.м. /седемнадесет хиляди 
седемстотин петдесет и девет кв.м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен 
във възстановими стари реални 
граници.

428,90лева /четиристотин 
двадесет и осем лева и 90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 28.09.2020г т.1 
№ 157 дв.вх.р. 915 имота 
продаден на Йовко 
Веселинов Джермов.

Заповед за отписване:
1167/2020-12-03

 2002  3912/29-01-2020  3912

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.301 /номер по 
предходен план 011301/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.301 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, три 
нула едно/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "До село" с площ от 
397кв.м. /триста деветдесет и седем 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен 
във възстановими стари реални 
граници.

10,50лева /десет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 28.09.2020г т.1 
№ 157 дв.вх.р. 915 имота 
продаден на Йовко 
Веселинов Джермов.

Заповед за отписване:
1167/2020-12-03

 2003  3913/29-01-2020  3913

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.303 /номер по 
предходен план 011303/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.303 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, три 
нула три/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "До село" с площ от 
2275кв.м. /две хиляди двеста 
седемдесет и пет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

54,90лева /петдесет и четири 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 28.09.2020г т.1 
№ 157 дв.вх.р. 915 имота 
продаден на Йовко 
Веселинов Джермов.

Заповед за отписване:
1167/2020-12-03

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.304 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, три 
нула четири/ по КККР на 
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 2004  3914/29-01-2020  3914

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.304 /номер по 
предходен план 011304/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на 
АГКК, последно изменение със 
заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност "До 
село" с площ от 6713кв.м. /шест 
хиляди седемстотин и тринадесет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен 
във възстановими стари реални 
граници.

162,10лева /сто шестдесет и два 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 28.09.2020г т.1 
№ 157 дв.вх.р. 915 имота 
продаден на Йовко 
Веселинов Джермов.

Заповед за отписване:
1167/2020-12-03

 2005  3915/29-01-2020  3915

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.305 /номер по 
предходен план 011305/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.305 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, три 
нула пет/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "До село" с площ от 
2446кв.м. /две хиляди четиристотин 
четиридесет и шест кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

64,70лева /шестдесет и четири 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2006  3916/29-01-2020  3916

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.306 /номер по 
предходен план 011306/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.306 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, три 
нула шест/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "До село" с площ от 
8622кв.м. /осем хиляди шестстотин 
двадесет и два кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

208,20лева /двеста и осем лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор да продажба от 
28.09.2020г. т.1 № 157 
дв.вх.рег.915 имота е 
продаден на Йовко 
Веселинов Джермов.

Заповед за отписване:
1167/2020-12-03

 2007  3917/29-01-2020  3917

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.311 /номер по 
предходен план 011311/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.311 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, три 
едно едно/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "До село" с площ от 
11211кв.м. /единадесет хиляди двеста 
и единадесет кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

588,60лева /петстотин осемдесет 
и осем лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор да продажба от 
28.09.2020г. т.1 № 157 
дв.вх.рег.915 имота е 
продаден на Йовко 
Веселинов Джермов.

Заповед за отписване:
1167/2020-12-03

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.323 /номер по 

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.323 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, три две 
три/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 

С договор да продажба от 
28.09.2020г. т.1 № 157 
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 2008  3918/29-01-2020  3918

предходен план 011323/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "До село" с площ от 
5173кв.м. /пет хиляди сто седемдесет 
и три кв.м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен 
във възстановими стари реални 
граници.

271,60лева /двеста седемдесет и 
един лева и 60ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

дв.вх.рег.915 имота е 
продаден на Йовко 
Веселинов Джермов.

Заповед за отписване:
1167/2020-12-03

 2009  3919/30-01-2020  3919

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.338 /номер по 
предходен план 011338/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.338 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, три три 
осем/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "До село" с площ от 
2040кв.м. /две хиляди и четиридесет 
кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен 
във възстановими стари реални 
граници.

107,10лева /сто и седем лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор да продажба от 
28.09.2020г. т.1 № 157 
дв.вх.рег.915 имота е 
продаден на Йовко 
Веселинов Джермов.

Заповед за отписване:
1167/2020-12-03

 2010  3920/30-01-2020  3920

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.339 /номер по 
предходен план 011339/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.339 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, три три 
девет/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "До село" с площ от 
7972кв.м. /седем хиляди деветстотин 
седемдесет и два кв.м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

458,40лева /четиристотин 
петдесет и осем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор да продажба от 
28.09.2020г. т.1 № 157 
дв.вх.рег.915 имота е 
продаден на Йовко 
Веселинов Джермов.

Заповед за отписване:
1167/2020-12-03

 2011  3921/30-01-2020  3921

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.401 /номер по 
предходен план 011401/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.401 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, четири 
нула едно/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "До село" с площ от 
845кв.м. /осемстотин четиридесет и 
пет кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен 
във възстановими стари реални 
граници.

22,40лева /двадесет и два лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор да продажба от 
28.09.2020г. т.1 № 157 
дв.вх.рег.915 имота е 
продаден на Йовко 
Веселинов Джермов.

Заповед за отписване:
1167/2020-12-03

 2012  3922/30-01-2020  3922

обл.Бургас, общ.Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.385.14 /номер по 
предходен план 385014/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.385.14 /седем две нула пет 
девет точка, три осем пет точка, едно 
четири/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Кариерата" с площ 
от 37495кв.м. /тридесет и седем 
хиляди четиристотин деветдесет и 

1968,50лева /хиляда деветстотин 
шестдесет и осем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор да продажба от 
21.08.2020г. т.4 № 161 
дв.вх.рег.1069 имота е 
продаден на "Транс гранит" 
ЕООД.

Заповед за отписване:
1169/2020-12-03
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пет кв.м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен 
във възстановими стари реални 
граници.

 2013  3923/05-02-2020  3923

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.31.227 /номер по 
предходен план 000095/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.31.227 /едно седем девет седем 
четири точка, три едно точка, две две 
седем/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Съсенбаир", с площ 
от 52370кв.м. /петдесет и две хиляди 
триста и седемдесет кв. м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

1325,00лева /хиляда триста 
двадесет и пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2014  3924/05-02-2020  3924

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.213 /номер по 
предходен план 000109/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.12.213 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, две 
едно три/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Дамчетата", с площ 
от 1176кв.м. /хиляда сто седемдесет и 
шест кв. м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

33,80лева /тридесет и три лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2015  3925/05-02-2020  3925

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.209 /номер по 
предходен план 000121/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.12.209 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, две 
нула девет/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Дамчетата", с площ 
от 879кв.м. /осемстотин седемдесет и 
девет кв. м. /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

174,40лева /сто седемдесет и 
четири лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2016  3926/05-02-2020  3926

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.219 /номер по 
предходен план 000124/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.12.219 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, две 
едно девет/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Дамчетата", с площ 
от 13994кв.м. /тринадесет хиляди 
деветстотин деветдесет и четири кв. 
м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 

2777,10лева /две хиляди 
седемстотин седемдесет и седем 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

 2017  3927/05-02-2020  3927

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.42.228 /номер по 
предходен план 000127/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.42.228 /едно седем девет седем 
четири точка, четири две точка, две 
две осем/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Дервишки път", с 
площ от 11668кв.м. /единадесет 
хиляди шестстотин шестдесет и осем 
кв. м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

1886,70лева /хиляда осемстотин 
осемдесет и шест лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2018  3928/18-02-2020  3928

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.27.140 /номер по 
предходен план 000140/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.27.140 /едно седем девет седем 
четири точка, две седем точка, едно 
четири нула / по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Долапски баир", с 
площ от 2647кв.м. /две хиляди 
шестстотин четиридесет и седем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

486,40лева /четиристотин 
осемдесет и шест лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2019  3929/18-02-2020  3929

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.18.179 /номер по 
предходен план 000179/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.18.179 /едно седем девет седем 
четири точка, едно осем точка, едно 
седем девет / по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Миловска река", с 
площ от 583кв.м. /петстотин 
осемдесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

71,40лева /седемдесет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2020  3930/20-02-2020  3930

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.217 /номер по 
предходен план 000187/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.12.217 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, две 
едно седем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Дамчетата", с площ 
от 8059кв.м. /осем хиляди петдесет и 
девет кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

1480,80лева /хиляда 
четиристотин и осемдесет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
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 2021  3931/20-02-2020  3931

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.218 /номер по 
предходен план 000199/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

17974.12.218 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, две 
едно осем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Дамчетата", с площ 
от 7134кв.м. /седем хиляди сто 
тридесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

1415,70лева /хиляда 
четиристотин и петнадесет лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2022  3932/20-02-2020  3932

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.29.200 /номер по 
предходен план 000200/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.29.200 /едно седем девет седем 
четири точка, две девет точка, две 
нула нула/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Под село", с площ 
от 14054кв.м. /четиринадесет хиляди 
петдесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

2272,50лева /две хиляди двеста 
седемдесет и два лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2023  3933/20-02-2020  3933

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.48.208 /номер по 
предходен план 000208/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.48.208 /едно седем девет седем 
четири точка, четири осем точка, две 
нула осем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Долапски баир", с 
площ от 10574кв.м. /десет хиляди 
петстотин седемдесет и четири кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

1943,00лева /хиляда деветстотин 
четиридесет и три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2024  3934/20-02-2020  3934

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.30.211 /номер по 
предходен план 000211/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.30.211 /едно седем девет седем 
четири точка, три нула точка, две 
едно едно/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Циганско 
кладенче", с площ от 3828кв.м. /три 
хиляди осемстотин двадесет и осем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

703,40лева /седемстотин и три 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.10.244 /едно седем девет седем 
четири точка, едно нула точка, две 
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 2025  3935/26-02-2020  3935

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.10.244 /номер по 
предходен план 000244/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

четири четири/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Под село - СРГ", с 
площ от 307кв.м. /триста и седем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

60,90лева /шестдесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2026  3936/26-02-2020  3936

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.37.293 /номер по 
предходен план 000266/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.37.293 /едно седем девет седем 
четири точка, три седем точка, две 
девет три/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Домуз дере", с площ 
от 4607кв.м. /четири хиляди 
шестстотин и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: деградирала ливада, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

496,60лева /четиристотин 
деветдесет и шест лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2027  3937/26-02-2020  3937

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.39.282 /номер по 
предходен план 000282/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.39.282 /едно седем девет седем 
четири точка, три девет точка, две 
осем две/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Апостоловата 
воденица", с площ от 
7705кв.м. /седем хиляди седемстотин 
и пет кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: деградирала ливада, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

906,10лева /деветстотин и шест 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2028  3938/26-02-2020  3938

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.39.284 /номер по 
предходен план 000284/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.39.284 /едно седем девет седем 
четири точка, три девет точка, две 
осемчетири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Апостолова 
воденица", с площ от 
660кв.м. /шестстотин и шестдесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: деградирала ливада, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

77,60лева /седемдесет и седем 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.39.292 /номер по 

Поземлен имот с идентификатор 
17974.39.292 /едно седем девет седем 
четири точка, три девет точка, две 
девет две/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 2029  3939/27-02-2020  3939

предходен план 000292/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Апостолова 
воденица", с площ от 5415кв.м. /пет 
хиляди четиристотин и петнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: деградирала ливада, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

583,70лева /петстотин осемдесет 
и три лева и 70ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2030  3940/27-02-2020  3940

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.39.297 /номер по 
предходен план 000297/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.39.297 /едно седем девет седем 
четири точка, три девет точка, две 
девет седем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Старото пладнище", 
с площ от 3445кв.м. /три хиляди 
четиристотин четиридесет и пет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: четвърта. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

488,80лева /четиристотин 
осемдесет и осем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2031  3941/27-02-2020  3941

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.311 /номер по 
предходен план 000311/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.311 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, три 
едно едно/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе", с 
площ от 43060кв.м. /четиридесет и 
три хиляди и шестдесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

1089,40лева /хиляда осемдесет и 
девет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2032  3942/04-03-2020  3942

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.39.313 /номер по 
предходен план 000313/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.39.313 /едно седем девет седем 
четири точка, три девет точка, три 
едно три/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Апостолова 
воденица", с площ от 
15977кв.м. /петнадесет хиляди и 
деветстотин седемдесет и седем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

404,20лева /четиристотин и 
четири лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2033  3943/04-03-2020  3943

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.371 /номер по 
предходен план 000371/ по КККР на гр. 

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.371 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, три 
седем едно/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 

1423,20лева /хиляда 
четиристотин двадесет и три 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

КККР, местност "Малката река", с 
площ от 8068кв.м. /осем хиляди 
шестдесет и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

лева и 20ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2034  3944/05-03-2020  3944

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.374 /номер по 
предходен план 000374/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.374 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, три 
седем четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 
площ от 4036кв.м. /четири хиляди 
тридесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: четвърта. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

572,70лева /петстотин 
седемдесет и два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2035  3945/05-03-2020  3945

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.376 /номер по 
предходен план 000376/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.376 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, три 
седем шест/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 
площ от 1788кв.м. / хиляда 
седемстотин осемдесет и осем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

286,10лева /двеста осемдесет и 
шест лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2036  3946/05-03-2020  3946

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.378 /номер по 
предходен план 000378/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.378 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, три 
седем осем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 
площ от 3791кв.м. /три хиляди 
седемстотин деветдесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

613,00лева /шестстотин и 
тринадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2037  3947/05-03-2020  3947

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.429 /номер по 
предходен план 000429/ по КККР на гр. 

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.429 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, четири 
две девет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 

298,20лева /двеста деветдесет и 
осем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

площ от 1844кв.м. /хиляда 
осемстотин четиридесет и четири 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2038  3948/05-03-2020  3948

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.432 /номер по 
предходен план 000432/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.432 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, четири 
три две/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 
площ от 1468кв.м. /хиляда 
четиристотин шестдесет и осем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

269,70лева /двеста шестдесет и 
девет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2039  3949/05-03-2020  3949

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.28.442 /номер по 
предходен план 000442/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.28.442 /едно седем девет седем 
четири точка, две осем точка, четири 
четири две/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Старите лозя", с 
площ от 4936кв.м. /четири хиляди 
деветстотин тридесет и шест кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

141,90лева /сто четиридесет и 
един лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2040  3950/09-03-2020  3950

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.379 /номер по 
предходен план 000379/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.379 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, три 
седем девет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 
площ от 1632кв.м. /хиляда 
шестстотин тридесет и два кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

263,90лева /двеста шестдесет и 
три лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2041  3951/09-03-2020  3951

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.380 /номер по 
предходен план 000380/ по КККР на гр. 

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.380 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, три 
осем нула/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 

824,20лева /осемстотин двадесет 
и четири лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

площ от 5808кв.м. /пет хиляди 
осемстотин и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: четвърта. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2042  3952/09-03-2020  3952

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.16.385 /номер по 
предходен план 000385/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.16.385 /едно седем девет седем 
четири точка, едно шест точка, три 
осем пет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 
площ от 1522кв.м. / хиляда петстотин 
двадесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: четвърта. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

216,00лева /двеста и 
шестнадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2043  3953/09-03-2020  3953

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.387 /номер по 
предходен план 000387/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.387 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, три 
осем седем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 
площ от 3187кв.м. /три хиляди сто 
осемдесет и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

515,30лева /петстотин и 
петнадесет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2044  3954/09-03-2020  3954

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.426 /номер по 
предходен план 000426/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.426 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, четири 
две шест/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 
площ от 2385кв.м. /две хиляди триста 
осемдесет и пет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: четвърта. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

338,40лева /триста тридесет и 
осем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2045  3955/09-03-2020  3955

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.450 /номер по 
предходен план 000450/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.450 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, четири 
пет нула/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 
площ от 439кв.м. /четиристотин 

29,60лева /двадесет и шест лева 
и 60ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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тридесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

от ЗОС.

 2046  3956/09-03-2020  3956

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.461 /номер по 
предходен план 000461/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.461 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, четири 
шест едно/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 
площ от 8384кв.м. /осем хиляди 
триста осемдесет и четири кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: четвърта. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

1189,70лева /единадесет хиляди 
сто осемдесет и девет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2047  3957/11-03-2020  3957

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.14.644 /номер по 
предходен план 000644/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.14.644 /едно седем девет седем 
четири точка, едно четири точка, 
шест четири четири/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каиш баир", с площ 
от 15331кв.м. /петнадесет хиляди 
триста тридесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: шеста. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

1552,30лева /хиляда петстотин 
петдесет и два лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2048  3958/11-03-2020  3958

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.109.653 /номер по 
предходен план 000653/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.109.653 /едно седем девет 
седем четири точка, едно нула девет 
точка, шест пет три/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Черквището", с 
площ от 11248кв.м. /единадесет 
хиляди двеста четиридесет и осем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

323,40лева /триста двадесет и 
три лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2049  3959/11-03-2020  3959

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.14.672 /номер по 
предходен план 000672/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.14.672 /едно седем девет седем 
четири точка, едно четири точка, 
шест седем две/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каиш баир", с площ 
от 11407кв.м. /единадесет хиляди 
четиристотин и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 

1155,00лева /хиляда сто 
петдесет и пет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: шеста. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

 2050  3960/12-03-2020  3960

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.677 /номер по 
предходен план 000677/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.677 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
шест седем седем/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе", с 
площ от 908кв.м. /деветстотин и осем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

20,90лева /двадесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2051  3961/12-03-2020  3961

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.721 /номер по 
предходен план 000721/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.721 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
две едно/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир", с 
площ от 14498кв.м. /четиринадесет 
хиляди четиристотин деветдесет и 
осем кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

797,40лева /седемстотин 
деветдесет и седем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2052  3962/24-03-2020  3962

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.730 /номер по 
предходен план: 000730/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.730 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
три нула/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир", с 
площ от 705кв.м. /седемстотин и пет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

38,80лева /тридесет и осем лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2053  3963/24-03-2020  3963

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.732 /номер по 
предходен план: 000732/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.732 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
три две/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир", с 
площ от 4989кв.м. /четири хиляди 
деветстотин осемдесет и девет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 

274,40лева /двеста седемдесет и 
четири лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земеразделяне.

 2054  3964/24-03-2020  3964

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.734 /номер по 
предходен план: 000734/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.734 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
три четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир", с 
площ от 2581кв.м. /две хиляди 
петстотин осемдесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

142,00лева /сто четиридесет и 
два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2055  3965/24-03-2020  3965

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.736 /номер по 
предходен план: 000736/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.736 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
три шест/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир", с 
площ от 2258кв.м. /две хиляди двеста 
петдесет и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: седма. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

124,20лева /сто двадесет и 
четири лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2056  3966/25-03-2020  3966

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.738 /номер по 
предходен план: 000738/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.738 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
три осем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир", с 
площ от 8556кв.м. /осем хиляди 
петстотин петдесет и шест кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

470,60лева /четиристотин и 
седемдесет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2057  3967/25-03-2020  3967

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.18.750 /номер по 
предходен план: 000750/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.18.750 /едно седем девет седем 
четири точка, едно осем точка, седем 
пет нула/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Миловска река", с 
площ от 1721кв.м. /хиляда 
седемстотин двадесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

86,10лева /осемдесет и шест 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Page 339 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 2058  3968/26-03-2020  3968

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.18.753 /номер по 
предходен план: 000753/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.18.753 /едно седем девет седем 
четири точка, едно осем точка, седем 
пет три/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Миловска река", с 
площ от 1456кв.м. /хиляда 
четиристотин петдесет и шест кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: четвърта. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

187,80лева /сто осемдесет и 
седем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2059  3969/26-03-2020  3969

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.762 /номер по 
предходен план: 000762/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.762 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
шест две/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир", с 
площ от 19220кв.м. /деветнадесет 
хиляди двеста и двадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

1057,10лева /хиляда петдесет и 
седем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2060  3970/26-03-2020  3970

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.763 /номер по 
предходен план: 000763/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.763 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
шест три/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир", с 
площ от 2029кв.м. /две хиляди 
двадесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: седма. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

111,60лева /сто и единадесет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2061  3971/26-03-2020  3971

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.770 /номер по 
предходен план: 000770/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.770 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
седем нула/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир", с 
площ от 12262кв.м. /дванадесет 
хиляди двеста шестдесет и два кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

674,40лева /шестстотин 
седемдесет и четири лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
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 2062  3972/01-04-2020  3972

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.462 /номер по 
предходен план: 000462/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

17974.26.462 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, четири 
шест две/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Малката река", с 
площ от 3011кв.м. /три хиляди и 
единадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

486,90лева /четиристотин 
осемдесет и шест лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2063  3973/01-04-2020  3973

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.25.468 /номер по 
предходен план: 000462/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.25.468 /едно седем девет седем 
четири точка, две пет точка, четири 
шест осем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Калдаръма", с площ 
от 40507кв.м. /четиридесет хиляди 
петстотин и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: деградирала орна земя, 
категория на земята: четвърта. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

5747,90лева /пет хиляди 
седемстотин четиридесет и седем 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2064  3974/01-04-2020  3974

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.25.472 /номер по 
предходен план: 000472/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.25.472 /едно седем девет седем 
четири точка, две пет точка, четири 
седем две/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Ушите", с площ от 
30699кв.м. /тридесет хиляди 
шестстотин деветдесет и девет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: деградирала орна 
земя, категория на земята: четвърта. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

4356,20лева /четири хиляди 
триста петдесет и шест лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2065  3975/01-04-2020  3975

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.25.483 /номер по 
предходен план: 000483/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.25.483 /едно седем девет седем 
четири точка, две пет точка, четири 
осем три/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Калдаръма", с площ 
от 39233кв.м. /тридесет и девет 
хиляди двеста тридесет и три кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: четвърта. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

5567,20лева /пет хиляди 
петстотин шестдесет и седем 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.117.565 /едно седем девет 

Page 341 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 2066  3976/09-04-2020  3976

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.117.565 /номер по 
предходен план: 000565/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

седем четири точка, едно едно седем 
точка, пет шест пет/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Дервишки път", с 
площ от 2867кв.м. /две хиляди 
осемстотин шестдесет и седем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

505,70лева /петстотин и пет лева 
и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2067  3977/09-04-2020  3977

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.46.579 /номер по 
предходен план: 000579/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.46.579 /едно седем девет седем 
четири точка, четири шест точка, пет 
седем девет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Градишка река" с 
площ от 64711кв.м. /шестдесет и 
четири хиляди седемстотин и 
единадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

11890,60лева /единадесет 
хиляди осемстотин и деветдесет 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2068  3978/09-04-2020  3978

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.103.581 /номер по 
предходен план: 000581/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.103.581 /едно седем девет 
седем четири точка, едно нула три 
точка, пет осем едно/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Градишка река" с 
площ от 11731кв.м. /единадесет 
хиляди седемстотин тридесет и един 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

1896,90лева /хиляда осемстотин 
деветдесет и шест лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2069  3979/10-04-2020  3979

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.44.590 /номер по 
предходен план: 000590/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.44.590 /едно седем девет седем 
четири точка, четири четири точка, 
пет девет нула/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Градишка река" с 
площ от 955кв.м. /деветстотин 
петдесет и пет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

168,50лева /сто шестдесет и 
осем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.594 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, пет 
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 2070  3980/10-04-2020  3980

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.594 /номер по 
предходен план: 000594/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

девет четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе" с 
площ от 2227кв.м. /две хиляди двеста 
двадесет и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

56,30лева /петдесет и шест лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2071  3981/10-04-2020  3981

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.600 /номер по 
предходен план: 000600/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.600 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
шест нула нула/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе" с 
площ от 40732кв.м. /четиридесет 
хиляди седемстотин тридесет и два 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

1030,50лева /хиляда и тридесет 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2072  3982/13-04-2020  3982

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.602 /номер по 
предходен план: 000602/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.602 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
шест нула две/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе" с 
площ от 10571кв.м. /десет хиляди 
петстотин седемдесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

1139,60лева /хиляда сто 
тридесет и девет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2073  3983/13-04-2020  3983

обл.Бургас, общ.Средец, с.Момина 
Църква, ЕКАТТЕ 29221, УПИ VІІІ-399 
квартал 64 по ПУП на с.Момина Църква, 
одобрен със заповед № 187 от 
20.10.1969г.

120/525кв.м. /сто и двадесет върху 
петстотин двадесет и пет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ VІІІ-399 /осми 
римско, имот триста деветдесет и 
девет/ в квартал 64 /шестдесет и 
четири/ по ПУП на с.Момина Църква, 
целият с площ от 525кв.м. /петстотин 
двадесет и пет квадратни метра/. 
Имотът е отреден за жилищно 
строителство.

224,30лева /двеста двадесет и 
четири лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2074  3984/13-04-2020  3984

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.603 /номер по 
предходен план: 000603/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.603 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
шест нула три/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе" с 
площ от 3946кв.м. /три хиляди 

425,40лева /четиристотин 
двадесет пет лева и 40ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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деветстотин четиридесет и шест 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: пета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

от ЗОС.

 2075  3985/13-04-2020  3985

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.604 /номер по 
предходен план: 000604/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.604 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
шест нула четири/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе" с 
площ от 787кв.м. /седемстотин 
осемдесет и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

84,80лева /осемдесет и четири 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2076  3986/13-04-2020  3986

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.606 /номер по 
предходен план: 000606/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.606 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
шест нула шест/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе" с 
площ от 2961кв.м. /две хиляди 
деветстотин шестдесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

74,90лева /седемдесет и четири 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2077  3987/21-04-2020  3987

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, ул."Димитър Кичев", 
УПИ І квартал 27А по плана на гр. 
Средец, одобрен със заповед № РД 09-
166 от 24.09.1986г.

Масивна сграда /обществена 
тоалетна/ с № 17974.501.2225.5 /едно 
седем девет седем четири точка пет 
нула едно точка две две две пет точка 
пет/ по кадастралния план на гр. 
Средец, попадаща в поземлен имот 
501.2225 /пет нула едно точка две две 
две пет/ с площ от 
40кв.м. /четиридесет кв.м./, 
предназначение: друг вид обществена 
сграда, брой етажи: един. Сградата е 
ново изградена в УПИ І /първи 
римско/ квартал 27А /двадесет и 
седем, А/, целият с площ от 
4538кв.м./четири хиляди петстотин 
тридесет и осем кв.м./, отреден по 
застроителния план за социални и 
културни обществени дейности, за 
жилищно строителство със смесено 
предназначение и паркиране.

5080,00лева /пет хиляди и 
осемдесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.15, ал.1 
от ЗОС.

 2078  3988/21-04-2020  3988

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.607 /номер по 
предходен план: 000607/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.607 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
шест нула седем/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе" с 

16,30лева /шестнадесет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 

Page 344 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



631/07.03.2018г. на ИД на АГКК. площ от 645кв.м. /шестстотин 
четиридесет и пет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2079  3989/21-04-2020  3989

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.608 /номер по 
предходен план: 000608/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.608 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
шест нула осем/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе" с 
площ от 4700кв.м. /четири хиляди и 
седемстотин кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

108,10лева /сто и осем лева и 
10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2080  3990/22-04-2020  3990

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.610 /номер по 
предходен план: 000610/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.610 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
шест едно нула/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе" с 
площ от 1894кв.м. / хиляда 
осемстотин деветдесет и четири 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

43,60лева /четиридесет и три 
лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2081  3991/22-04-2020  3991

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.611 /номер по 
предходен план: 000611/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.611 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
шест едно едно/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе" с 
площ от 3424кв.м. /три хиляди 
четиристотин двадесет и четири 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

78,80лева /седемдесет и осем 
хиляди и осемдесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2082  3992/22-04-2020  3992

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.613 /номер по 
предходен план: 000613/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.613 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
шест едно три/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Таушан тепе" с 
площ от 9808кв.м. /девет хиляди 
осемстотин и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 

203,00лева /двеста и три лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

 2083  3993/23-04-2020  3993

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.117.615 /номер по 
предходен план: 000615/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.117.615 /едно седем девет 
седем четири точка, едно едно седем 
точка, шест едно пет/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Дервишки път" с 
площ от 815кв.м. /осемстотин и 
петнадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

131,80лева /сто тридесет и един 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2084  3994/23-04-2020  3994

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.44.627 /номер по 
предходен план: 000627/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.44.627 /едно седем девет седем 
четири точка, четири четири точка, 
шест две седем/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Чебук дере" с площ 
от 3324кв.м. /три хиляди триста 
двадесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

488,60лева /четиристотин 
осемдесет и осем лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2085  3995/23-04-2020  3995

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.44.628 /номер по 
предходен план: 000628/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.44.628 /едно седем девет седем 
четири точка, четири четири точка, 
шест две осем/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Чебук дере" с площ 
от 1169кв.м. /хиляда сто шестдесет и 
девет кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

171,80лева /сто седемдесет и 
един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2086  3996/23-04-2020  3996

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.44.636 /номер по 
предходен план: 000636/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.44.636 /едно седем девет седем 
четири точка, четири четири точка, 
шест три шест/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Ходжевец" с площ 
от 99459кв.м. /деветдесет и девет 
хиляди четиристотин петдесет и 
девет кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

2745,10лева /две хиляди 
седемстотин четиридесет и пет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
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 2087  3997/23-04-2020  3997

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.25.642 /номер по 
предходен план: 000642/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

17974.25.642 /едно седем девет седем 
четири точка, две пет точка, шест 
четири две/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Калдаръма" с площ 
от 23283кв.м. /двадесет и три хиляди 
двеста осемдесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: четвърта. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

3303,90лева /три хиляди триста 
и три лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2088  3998/07-05-2020  3998

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.786 /номер по 
предходен план: 000786/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.786 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
осем шест/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир" с 
площ от 5180кв.м. /пет хиляди сто и 
осемдесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: седма. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

310,80лева /триста и десет лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2089  3999/07-05-2020  3999

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.21.804 /номер по 
предходен план: 000804/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.21.804 /едно седем девет седем 
четири точка, две едно точка, осем 
нула четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Белия камък" с 
площ от 10547кв.м. /десет хиляди 
петстотин четиридесет и седем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: пета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

1137,00лева /хиляда сто 
тридесет и седем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2090  4000/07-05-2020  4000

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.811 /номер по 
предходен план: 000811/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.811 /едно седем девет седем 
четири точка, две девет точка, осем 
едно едно/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир" с 
площ от 3063кв.м. /три хиляди 
шестдесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: седма. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

168,50лева /сто шестдесет и 
осем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.814 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, осем 
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 2091  4001/07-05-2020  4001

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.814 /номер по 
предходен план: 000814/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

едно четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир" с 
площ от 3371кв.м. / три хиляди 
триста седемдесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

185,40лева /сто осемдесет и пет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2092  4002/08-05-2020  4002

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.825 /номер по 
предходен план: 000825/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.825 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, осем 
две пет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Лисичи баир" с 
площ от 2535кв.м. / две хиляди 
петстотин тридесет и пет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

139,40лева /сто тридесет и девет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2093  4003/08-05-2020  4003

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.831 /номер по 
предходен план: 000831/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.831 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, осем 
три едно/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Миловска река" с 
площ от 4855кв.м. /четири хиляди 
осемстотин петдесет и пет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

267,00лева /двеста шестдесет и 
седем лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2094  4004/08-05-2020  4004

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.18.842 /номер по 
предходен план: 000842/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.18.842 /едно седем девет седем 
четири точка, едно осем точка, осем 
четири две/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Миловска река" с 
площ от 2199кв.м. /две хиляди сто 
деветдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

50,60лева /петдесет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.21.860 /едно седем девет седем 
четири точка, две едно точка, осем 
шест нула/ по КККР на гр. Средец, 
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 2095  4005/08-05-2020  4005

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.21.860 /номер по 
предходен план: 000860/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Белия камък" с 
площ от 3348кв.м. /три хиляди триста 
четиридесет и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: седма. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

216,40лева /двеста и 
шестнадесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2096  4006/11-05-2020  4006

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ ІІІ-48 кв.35 по 
ПУП на с.Зорница, одобрен със заповед 
№ 76 от 19.04.1983г.

Урегулиран поземлен имот ІІІ-
48 /трети римско имот четиридесет и 
осми/ квартал 35 /тридесет и пет/ по 
ПУП на с.Зорница, целият с площ от 
3615кв.м. /три хиляди шестстотин и 
петнадесет кв.м./. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

8242,20лева /осем хиляди двеста 
четиридесет и два лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2097  4007/26-05-2020  4007

обл.Бургас, общена Средец, землище 
с.Малина ,идентификатор 
46348.7.5 /номер по предходен план: 
007005/ по КККР на с.Малина, одобрени 
със заповед № РД-18-795/21.03.2018г. на 
ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
46348.7.5 /четири шест три четири 
осем точка, седем точка, пет/ по 
КККР на с.Малина, одобрени със 
заповед № РД-18- 795/21.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот от 
06.08.2019г., местност "Новите лозя" 
с площ от 10997кв.м. /десет хиляди 
деветстотин деветдесет и седем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета.

1697,40лева /хиляда шестстотин 
деветдесет и седем лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Договор за наем № 143 т.1 
рег.1061 от 26.07.2019г. до 
01.10.2024. на Агро-БГ 
ЕООД 119667521. С договор 
да продажба от 14.08.2020г. 
т.4 № 110 дв.вх.рег.1013 
имота е продаден на 
"Тракийски земи" ЕООД.

Заповед за отписване:
1168/2020-12-03

 2098  4008/26-05-2020  4008

обл.Бургас, община Средец, землище 
с.Малина , идентификатор 
46348.11.14 /номер по предходен план: 
011014/ по КККР на с.Малина, одобрени 
със заповед № РД-18-795/21.03.2018г. на 
ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
46348.11.14 /четири шест три четири 
осем точка, едно едно точка, едно 
четири/ по КККР на с.Малина, 
одобрени със заповед № РД-18-
795/21.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот от 
23.08.2019г., местност "Около село" с 
площ от 13494кв.м. /тринадесет 
хиляди четиристотин деветдесет и 
четири кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта.

1827,80лева /хиляда осемстотин 
двадесет и седем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Договор за наем № 164 т.1 
рег.1114 от 06.08.2019г. до 
01.10.2024. на "Рубус 
груп"ООД 202723728. С 
договор да продажба от 
14.08.2020г. т.4 № 110 
дв.вх.рег.1013 имота е 
продаден на "Тракийски 
земи" ЕООД.

Заповед за отписване:
1168/2020-12-03

 2099  4009/26-05-2020  4009

обл.Бургас, община Средец, землище 
с.Малина , идентификатор 
46348.15.64 /номер по предходен план: 
015064/ по КККР на с.Малина, одобрени 
със заповед № РД-18-795/21.03.2018г. на 
ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
46348.15.64 /четири шест три четири 
осем точка, едно пет точка, шест 
четири/ по КККР на с.Малина, 
одобрени със заповед № РД-18-
795/21.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот от 
06.08.2019г., местност "Парцелите" с 
площ от 22797кв.м. /двадесет и две 
хиляди седемстотин деветдесет и 
седем кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта.

2352,70лева /две хиляди триста 
петдесет и два лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Договор за наем № 143 т.1 
рег.1061 от 26.07.2019г. до 
01.10.2024. на Агро-БГ 
ЕООД 119667521. С договор 
да продажба от 14.08.2020г. 
т.4 № 110 дв.вх.рег.1013 
имота е продаден на 
"Тракийски земи" ЕООД.

Заповед за отписване:
1168/2020-12-03

Поземлен имот с идентификатор 
17974.21.862 /едно седем девет седем 
четири точка, две едно точка, осем 
шест две/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
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 2100  4010/08-06-2020  4010

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.21.862 /номер по 
предходен план: 000862/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Белия камък" с 
площ от 317кв.м. /триста и 
седемнадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

34,20лева /тридесет и четири 
лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2101  4011/08-06-2020  4011

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.21.863 /номер по 
предходен план: 000863/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.21.863 /едно седем девет седем 
четири точка, две едно точка, осем 
шест три/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Белия камък" с 
площ от 3147кв.м. /три хиляди сто 
четиридесет и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

339,20лева /триста тридесет и 
девет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2102  4012/08-06-2020  4012

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.21.848 /номер по 
предходен план: 000848/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.21.848 /едно седем девет седем 
четири точка, две едно точка, осем 
четири осем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Белия камък" с 
площ от 3934кв.м. /три хиляди 
деветстотин тридесет и четири кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

216,40лева /двеста и 
шестнадесет лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2103  4013/08-06-2020  4013

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.21.867 /номер по 
предходен план: 000867/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.21.867 /едно седем девет седем 
четири точка, две едно точка, осем 
шест седем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Белия камък" с 
площ от 2024кв.м. / две хиляди 
двадесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

218,20лева /двеста и 
осемнадесет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.24.880 /номер по 

Поземлен имот с идентификатор 
17974.24.880 /едно седем девет седем 
четири точка, две четири точка, осем 
осем нула/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 209,10лева /двеста и девет лева и 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 2104  4014/08-06-2020  4014

предходен план: 000880/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

КККР, местност "Черквището" с 
площ от 3485кв.м. / три хиляди 
четиристотин осемдесет и пет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

10ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2105  4015/08-06-2020  4015

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.37.899 /номер по 
предходен план: 000899/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.37.899 /едно седем девет седем 
четири точка, три седем точка, осем 
девет девет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Дервишки път" с 
площ от 1405кв.м. / хиляда 
четиристотин и пет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

199,70лева /сто деветдесет и 
девет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2106  4016/08-06-2020  4016

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.22.901 /номер по 
предходен план: 000901/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.22.901 /едно седем девет седем 
четири точка, две две точка, девет 
нула едно/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Болуджа" с площ от 
1582кв.м. / хиляда петстотин 
осемдесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

40,00лева /четиридесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2107  4017/09-06-2020  4017

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.28.907 /номер по 
предходен план: 000907/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.28.907 /едно седем девет седем 
четири точка, две осем точка, девет 
нула седем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Янев мост" с площ 
от 460кв.м. / четиристотин и 
шестдесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

98,00лева /деветдесет и осем 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2108  4018/11-06-2020  4018

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.28.909 /номер по 
предходен план: 000909/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.28.909 /едно седем девет седем 
четири точка, две осем точка, девет 
нула девет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Гуненски дол" с 
площ от 4059кв.м. / четири хиляди 
петдесет и девет кв.м./, трайно 

865,20лева /осемстотин 
шестдесет и пет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

 2109  4019/11-06-2020  4019

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.914 /номер по 
предходен план: 000914/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.914 /едно седем девет седем 
четири точка, две три точка, девет 
едно четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Амелев дренак" с 
площ от 6631кв.м. / шест хиляди 
шестстотин тридесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

167,80лева /сто шестдесет и 
седем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2110  4020/17-06-2020  4020

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.15.38 /номер по 
предходен план: 015038/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.15.38 /едно седем девет седем 
четири точка, едно пет точка, три 
осем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Маджарова кория" с 
площ от 4999кв.м. /четири хиляди 
деветстотин деветдесет и девет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

709,40лева /седемстотин и девет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2111  4021/18-06-2020  4021

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.14.146 /номер по 
предходен план: 014146/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.14.146 /едно седем девет седем 
четири точка, едно четири точка, 
едно четири шест/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каиш баир" с площ 
от 2000кв.м. /две хиляди кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

322,50лева /триста двадесет и 
два лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2112  4022/18-06-2020  4022

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.14.139 /номер по 
предходен план: 014139/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.14.139 /едно седем девет седем 
четири точка, едно четири точка, 
едно три девет/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каиш баир" с площ 
от 4553кв.м. /четири хиляди 
петстотин петдесет и три кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: шеста. 

461,00лева /четиристотин 
шестдесет и един лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

 2113  4023/18-06-2020  4023

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.14.140 /номер по 
предходен план: 014128/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.14.140 /едно седем девет седем 
четири точка, едно четири точка, 
едно четири нула/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каиш баир" с площ 
от 2000кв.м. /две хиляди кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: шеста. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

202,50лева /двеста и два лева и 
50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2114  4024/18-06-2020  4024

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.14.115 /номер по 
предходен план: 014115/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.14.115 /едно седем девет седем 
четири точка, едно четири точка, 
едно едно пет/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каиш баир" с площ 
от 2487кв.м. /две хиляди 
четиристотин осемдесет и седем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: шеста. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

272,00лева /двеста седемдесет и 
два лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2115  4025/18-06-2020  4025

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.14.85 /номер по 
предходен план: 014085/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.14.85 /едно седем девет седем 
четири точка, едно четири точка, 
осем пет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Каиш баир" с площ 
от 14631кв.м. /четиринадесет хиляди 
шестстотин тридесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: шеста. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

1481,40лева /хиляда 
четиристотин осемдесет и един 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2116  4026/18-06-2020  4026

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.13.1 /номер по 
предходен план: 013001/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.13.1 /едно седем девет седем 
четири точка, едно три точка, едно/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение 
със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, местност "Беева 
воденица" с площ от 2304кв.м. /две 
хиляди триста и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

372,60лева /триста седемдесет и 
два лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
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 2117  4027/18-06-2020  4027

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.198 /номер по 
предходен план: 012198/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

17974.12.198 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, едно 
девет осем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед №РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение в 
КККР, местност "Дамчетата" с площ 
от 2363кв.м. /две хиляди триста 
шестдесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
четвърта. Имота е възстановен с план 
за земеразделяне.

381,00лева /триста осемдесет и 
един лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2118  4028/06-07-2020  4028

обл.Бургас, общ.Средец, землище 
с.Малина, идентификатор 
46348.18.25/номер по предходен план 
018025/ по КККР на с.Малина, одобрени 
със заповед № РД- 18-795 от 21.03.2018г.

Поземлен имот с идентификатор 
46348.18.25 /четири шест три четири 
осем точка едно осем точка две пет/ 
по КККР на с.Малина, одобрени със 
заповед № РД-18-795 от 21.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
засягащо ПИ е от 12.06.2020г., 
местност "Около село" с площ от 
11499кв.м. /единадесет хиляди 
четиристотин деветдесет и девет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята: девета.

277,70лева /двеста седемдесет и 
седем лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 03.11.2020г. 
т.6 № 124 дв.вх.рег.1519 
имота се продава на "Агро 
БГ" ЕИК 119667521.

Заповед за отписване:
1161/2020-11-27

 2119  4029/06-07-2020  4029

обл.Бургас, общ.Средец, идентификатор 
17974.109.59, предишен идентификатор: 
17974.109.50, номер по предходен план 
000540 по КККР на гр.Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.201г.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.109.59 /едно седем девет седем 
четири точка едно нула девет точка 
пет девет/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. но ИД на АГКК, 
последно изменение, засягащо ПИ е 
от 12.06.2020г., местност "Малката 
река" с площ от 2637кв.м. /две хиляди 
шестстотин тридесет и седем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категорията на земята: девета.

81,90лева /осемдесет и един лева 
и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 03.11.2020г. 
т.6 № 125 дв.вх.рег. 1521 
имота се продава на Деница 
Стоянова Белчева.

Заповед за отписване:
1159/2020-11-27

 2120  4030/06-07-2020  4030

об.Бургас, общ.Средец, идентификатор 
17974.100.15, предишен идентификатор: 
17974.100.149 /номер по предходен план: 
000149/ по КККР на гр.Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631 от 07.03.2018г.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.100.15 /едно седем девет седем 
четири точка, едно нула нула точка, 
едно пет/ по КККР на гр.Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-631 от 
07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение засягащо ПИ е 
от 12.06.2020г. с площ от 
138кв.м. /сто тридесет и осем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята: нула.

25,40лева /двадесет и пет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на Община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор за продажба от 
09.11.2020г. т.6 № 141 
дв.вх.р.1545 имота е 
продаден на Донка Русева 
Чолакова.

Заповед за отписване:
1156/2020-11-27

 2121  4031/05-08-2020  4031

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.1.153 /номер по 
предходен план: 001153/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.1.153 /едно седем девет седем 
четири точка, едно точка, едно пет 
три/ по КККР на гр. Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Градишка река" с площ от 
2363кв.м. /две хиляди триста 
шестдесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 

468,90лева /четиристотин 
шестдесет и осем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

 2122  4032/05-08-2020  4032

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.11.50 /номер по 
предходен план: 011050/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.11.50 /едно седем девет седем 
четири точка, едно едно точка, пет 
нула/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Аврамов мост" с площ от 
8495кв.м. /осем хиляди четиристотин 
деветдесет и пет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

1373,60лева /хиляда триста 
седемдесет и три лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2123  4033/05-08-2020  4033

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.4 /номер по 
предходен план: 012004/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.12.4 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, четири/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Дамчетата" с площ от 
4550кв.м. /четири хиляди петстотин и 
петдесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

104,70лева /сто и четири лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2124  4034/05-08-2020  4034

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.5 /номер по 
предходен план: 012005/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.12.5 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, пет/ по 
КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Дамчетата" с площ от 
9969кв.м. /девет хиляди деветстотин 
шестдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

229,30лева /двеста двадесет и 
девет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2125  4035/06-08-2020  4035

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.109 /номер по 
предходен план: 012109/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.12.109 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, едно 
нула девет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Дамчетата" с площ от 2000кв.м. /две 
хиляди кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

367,50лева /триста шестдесет и 
седем лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 2126  4036/06-08-2020  4036

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.196 /номер по 
предходен план: 012196/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.12.196 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, едно 
девет шест/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Дамчетата" с площ от 5166кв.м. /пет 
хиляди сто шестдесет и шест кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

949,30лева /деветстотин 
четиридесет и девет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2127  4037/06-08-2020  4037

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.131 /номер по 
предходен план: 012131/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.12.131 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, едно 
три едно/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Дамчетата" с площ от 
4482кв.м. /четири хиляди 
четиристотин осемдесет и два кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

128,90лева /сто двадесет и осем 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2128  4038/06-08-2020  4038

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.197 /номер по 
предходен план: 012197/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.12.197 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, едно 
девет седем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Дамчетата" с площ от 
7210кв.м. /седем хиляди двеста и 
десет кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

207,30лева /двеста и седем лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2129  4039/11-08-2020  4039

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.915 /номер по 
предходен план: 000915/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.915 /едно седем девет седем 
четири точка, две три точка, девет 
едно пет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
3150кв.м. /три хиляди сто и петдесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

79,70лева /седемдесет и девет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.916 /едно седем девет седем 
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 2130  4040/11-08-2020  4040

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.916 /номер по 
предходен план: 000916/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

четири точка, две три точка, девет 
едно шест/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
6897кв.м. /шест хиляди осемстотин 
деветдесет и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

174,50лева /сто седемдесет и 
четири лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2131  4041/11-08-2020  4041

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.30.918 /номер по 
предходен план: 000918/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.30.918 /едно седем девет седем 
четири точка, три нула точка, девет 
едно осем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
20929кв.м. /двадесет хиляди 
деветстотин двадесет и девет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

3845,70лева /три хиляди 
осемстотин четиридесет и пет 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2132  4042/12-08-2020  4042

обл. Бургас, общ. Средец, с.Белила, 
идентификатор 03455.11.165 /номер по 
предходен план: 000165/ по КККР на 
Белила, одобрени със заповед № РД-18-
767/19.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
03455.11.165 /нула три четири пет пет 
точка, едно едно точка, едно шест 
пет/ по КККР на с.Белила, одобрени 
със заповед № РД-18-767/19.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, с площ от 
15224кв.м. /петнадесет хиляди двеста 
двадесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставено трайно 
насаждение, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен в 
съществуващи стари реални граници.

623,40лева /шестстотин двадесет 
и три лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2133  4043/12-08-2020  4043

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.936 /номер по 
предходен план: 000936/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.936 /едно седем девет седем 
четири точка, две три точка, девет три 
шест/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
2784кв.м. /две хиляди седемстотин 
осемдесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

80,00лева /осемдесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.954 /едно седем девет седем 
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 2134  4044/12-08-2020  4044

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.954 /номер по 
предходен план: 000954/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

четири точка, две три точка, девет пет 
четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
1507кв.м. / хиляда петстотин и седем 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

38,10лева /тридесет и осем лева 
и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2135  4045/12-08-2020  4045

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.1.5 /номер по 
предходен план: 001005/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.1.5 /едно седем девет седем 
четири точка, едно точка, пет/ по 
КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18- 631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Болуджа" с площ от 12922кв.м. / 
дванадесет хиляди деветстотин 
двадесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

326,90лева /триста двадесет и 
шест лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2136  4046/12-08-2020  4046

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.1.37 /номер по 
предходен план: 001037/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.1.37 /едно седем девет седем 
четири точка, едно точка, три седем/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Болуджа" с площ от 
1374кв.м. /хиляда триста седемдесет 
и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

34,80лева /тридесет и четири 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2137  4047/13-08-2020  4047

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.1.58 /номер по 
предходен план: 001058/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.1.58 /едно седем девет седем 
четири точка, едно точка, пет осем/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
3210кв.м. /три хиляди двеста и десет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

92,30лева /деветдесет и два лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.1.55 /едно седем девет седем 
четири точка, едно точка, пет пет/ по 
КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
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 2138  4048/12-08-2020  4048

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.1.55 /номер по 
предходен план: 001055/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Болуджа" с площ от 
17061кв.м. /седемнадесет хиляди 
шестдесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: седма. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

853,10лева /осемстотин петдесет 
и три лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2139  4049/17-08-2020  4049

обл.Бургас, общ.Средец, с.Зорница, 
ЕКАТТЕ 31379, УПИ ХІІІ-71 квартал 31 
по ПУП на сЗорница, одобрен със 
заповед № 76/19.04.1983г. и заповед за 
изменение № 50/24.06.2020г..

14/738 кв.м. /четиринадесет върху 
седемстотин тридесет и осем 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ХІІІ-
71 /тринадесет римско, имот 
седемдесет и едно/ в квартал 
31 /тридесет и едно/ по ПУП на 
с.Зорница, целият с площ от 738 
кв.м. / седемстотин тридесет и осем 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

31,90лева /тридесет и един лева 
и

Имота се управлява от 
кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 05.11.2020г. 
т.6 №134 дв.вх.р. 1536 имота 
се продава на Пешо Иванов 
Иванов.

Заповед за отписване:
1157/2020-11-27

 2140  4050/24-08-2020  4050

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.1.60 /номер по 
предходен план: 001060/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.1.60 /едно седем девет седем 
четири точка, едно точка, шест нула/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
1939кв.м. / хиляда деветстотин 
тридесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

49,10лева /четиридесет и девет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2141  4051/24-08-2020  4051

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.1.62 /номер по 
предходен план: 001062/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.1.62 /едно седем девет седем 
четири точка, едно точка, шест две/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
33817кв.м. /тридесет и три хиляди 
осемстотин и седемнадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

972,20лева /деветстотин 
седемдесет и два лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2142  4052/24-08-2020  4052

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.1.73 /номер по 
предходен план: 001073/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.1.73 /едно седем девет седем 
четири точка, едно точка, седем три/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 1091кв.м. / 
хиляда деветдесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 

60,00лева /шестдесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

 2143  4053/25-08-2020  4053

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.1.85 /номер по 
предходен план: 001085/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.1.85 /едно седем девет седем 
четири точка, едно точка, осем пет/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 
2763кв.м. /две хиляди седемстотин 
шестдесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

507,70лева /петстотин и седем 
лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2144  4054/25-08-2020  4054

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.1.86 /номер по 
предходен план: 001086/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.1.86 /едно седем девет седем 
четири точка, едно точка, осем шест/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 
785кв.м. /седемстотин осемдесет и 
пет кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

144,20лева /сто четиридесет и 
четири лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2145  4055/25-08-2020  4055

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.11.108 /номер по 
предходен план: 001106/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.11.108 /едно седем девет седем 
четири точка, едно едно точка, едно 
нула осем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Аврамов мост" с площ от 
3283кв.м. /три хиляди двеста 
осемдесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

579,10лева /петстотин 
седемдесет и девет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2146  4056/25-08-2020  4056

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.11.107 /номер по 
предходен план: 001107/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.11.107 /едно седем девет седем 
четири точка, едно едно точка, едно 
нула седем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Аврамов мост" с площ от 
2142кв.м. /две хиляди сто 
четиридесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 

346,40лева /триста четиридесет 
и шест лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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възстановен с план за земеразделяне.

 2147  4057/25-08-2020  4057

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.11.109 /номер по 
предходен план: 001109/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.11.109 /едно седем девет седем 
четири точка, едно едно точка, едно 
нула девет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Аврамов мост" с площ от 
24324кв.м. /двадесет и четири хиляди 
триста двадесет и четири кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

3933,20лева /три хиляди 
деветстотин тридесет и три лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2148  4058/31-08-2020  4058

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.46 /номер по 
предходен план: 0019046/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.46 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, 
четири шест/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 1916кв.м. / 
хиляда деветстотин и шестнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

189,70лева /сто осемдесет и 
девет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2149  4059/31-08-2020  4059

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.57 /номер по 
предходен план: 0019057/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.57 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, пет 
седем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
3726кв.м. /три хиляди седемстотин 
двадесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

368,90лева /триста шестдесет и 
осем лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2150  4060/31-08-2020  4060

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.70 /номер по 
предходен план: 0019070/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.70 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
нула/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
6632кв.м. /шест хиляди шестстотин 
тридесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен с план за 

656,60лева /шестстотин петдесет 
и шест лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земеразделяне.

 2151  4061/31-08-2020  4061

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.74 /номер по 
предходен план: 0019074/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.74 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
7506кв.м. /седем хиляди петстотин и 
шест кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

412,80лева /четиристотин и 
дванадесет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2152  4062/01-09-2020  4062

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.79 /номер по 
предходен план: 0019079/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.79 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
девет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
11866кв.м. /единадесет хиляди 
осемстотин шестдесет и шест кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

1174,70лева /хиляда сто 
седемдесет и четири лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2153  4063/01-09-2020  4063

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.87 /номер по 
предходен план: 0019087/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.87 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, осем 
седем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
4201кв.м. /четири хиляди двеста и 
един кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

231,10лева /двеста тридесет и 
един лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2154  4064/01-09-2020  4064

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.90 /номер по 
предходен план: 0019090/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.90 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, девет 
нула/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
8205кв.м. /осем хиляди двеста и пет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

492,30лева /четиристотин 
деветдесет и два лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
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 2155  4065/01-09-2020  4065

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.21.4 /номер по 
предходен план: 021004/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

17974.21.4 /едно седем девет седем 
четири точка, две едно точка, четири/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Белия камък" с площ от 1389кв.м. / 
хиляда триста осемдесет и девет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

137,50лева /сто тридесет и седем 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2156  4066/01-09-2020  4066

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.21.42 /номер по 
предходен план: 021042/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.21.42 /едно седем девет седем 
четири точка, две едно точка, четири 
две/ по КККР на гр. Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Белия камък" с площ от 1295кв.м. / 
хиляда двеста деветдесет и пет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята: пета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

256,40лева /двеста петдесет и 
шест лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2157  4067/01-09-2020  4067

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.21 /номер по 
предходен план: 019021/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.21 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, две 
едно/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
3591кв.м. /три хиляди петстотин 
деветдесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

355,50лева /триста петдесет и 
пет лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2158  4068/02-09-2020  4068

обл. Бургас, общ. Средец, с.Дебелт, 
идентификатор 20273.27.23 /номер по 
предходен план: 027023/ по КККР на 
с.Дебелт, одобрени със заповед № РД-18-
84/19.11.2015г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
20273.27.23 /две нула две седем три 
точка, две седем точка, две три/ по 
КККР на с.Дебелт, одобрени със 
заповед № РД-18-84/19.11.2015г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Комлуджа" с площ от 
43200кв.м. /четиридесет и три хиляди 
и двеста кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
четвърта.

5572,80лева /пет хиляди 
петстотин седемдесет и два лева 
и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 10.12.2020г. 
т.7 №66 дв. вх. р.1711 
имотът е продаден на 
"ЕМИ" ООД

Заповед за отписване:
39/2021-01-14

обл. Бургас, общ. Средец, с.Факия, 
идентификатор 76039.154.1 /номер по 

Поземлен имот с идентификатор 
76039.154.1 /седем шест нула три 
девет точка, едно пет четири точка, 
едно/ по КККР на с.Факия, одобрени 
със заповед № РД-18-803/21.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 2159  4069/11-09-2020  4069

предходен план: 154001/ по КККР на 
с.Факия, одобрени със заповед № РД- 18-
803/21.03.2018г. на ИД на АГКК.

няма данни за изменение, местност 
"Олуджак" с площ от 
1438кв.м. /хиляда четиристотин 
тридесет и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: шеста. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

187,70лева /сто осемдесет и 
седем лева и 70ст./.

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2160  4070/11-09-2020  4070

обл. Бургас, общ. Средец, с.Факия, 
идентификатор 76039.170.6 /номер по 
предходен план: 154001/ по КККР на 
с.Факия, одобрени със заповед № РД- 18-
803/21.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
76039.170.6 /седем шест нула три 
девет точка, едно седем нула точка, 
шест/ по КККР на с.Факия, одобрени 
със заповед № РД-18-803/21.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Кисибире" с площ от 
1596кв.м. /хиляда петстотин 
деветдесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: друг вид 
дървопроизводителна гора, категория 
на земята: шеста.

104,80лева /сто и четири лева и 
80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2161  4071/06-10-2020  4071

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.15.78 /номер по 
предходен план: 015078/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.15.78 /едно седем девет седем 
четири точка, едно пет точка, седем 
осем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Маджарова кория" с площ от 
5730кв.м. /пет хиляди седемстотин и 
тридесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
четвърта. Имота е възстановен с план 
за земеразделяне.

813,10лева /осемстотин и 
тринадесет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2162  4072/06-10-2020  4072

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.16.29 /номер по 
предходен план: 016029/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.16.29 /едно седем девет седем 
четири точка, едно шест точка, две 
девет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Попови каби" с площ от 
7642кв.м. /седем хиляди шестстотин 
четиридесет и два кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
четвърта. Имота е възстановен с план 
за земеразделяне.

1084,40лева /хиляда осемдесет и 
четири лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2163  4073/06-10-2020  4073

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.16.55 /номер по 
предходен план: 016055/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-

Поземлен имот с идентификатор 
17974.16.55 /едно седем девет седем 
четири точка, едно шест точка, пет 
пет/ по КККР на гр. Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Попови каби" с площ от 

796,10лева /седемстотин 
деветдесет и шест и 10ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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631/07.03.2018г. на ИД на АГКК. 5610кв.м. /пет хиляди шестстотин и 
десет кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

от ЗОС.

 2164  4074/06-10-2020  4074

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.16.136 /номер по 
предходен план: 016136/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.16.136 /едно седем девет седем 
четири точка, едно шест точка, едно 
три шест/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Попови каби" с площ от 
1802кв.м. /хиляда осемстотин и два 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

255,70лева /двеста петдесет и 
пет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2165  4075/07-10-2020  4075

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.17.120 /номер по 
предходен план: 017120/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.17.120 /едно седем девет седем 
четири точка, едно седем точка, едно 
две нула/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Ушите" с площ от 
999кв.м. /деветстотин деветдесет и 
девет кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

141,80лева /сто четиридесет и 
един лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2166  4076/07-10-2020  4076

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.18.24 /номер по 
предходен план: 018024/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.18.24 /едно седем девет седем 
четири точка, едно осем точка, две 
четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Миловска река" с площ от 
4543кв.м. /четири хиляди петстотин 
четиридесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

249,90лева /двеста четиридесет 
и девет лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2167  4077/07-10-2020  4077

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.18.36 /номер по 
предходен план: 018036/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.18.36 /едно седем девет седем 
четири точка, едно осем точка, три 
шест/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот е от 
04.09.2018г., местност "Миловска 
река" с площ от 8530кв.м. /осем 
хиляди петстотин и тридесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 

469,20лева /четиристотин 
шестдесет и девет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

 2168  4078/09-10-2020  4078

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.18.40 /номер по 
предходен план: 018040/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.18.40 /едно седем девет седем 
четири точка, едно осем точка, 
четири нула/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Миловска река" с площ от 
2543кв.м. /две хиляди петстотин 
четиридесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: овощна градина, категория 
на земята: трета. Имота е възстановен 
с план за земеразделяне.

755,30лева /седемстотин 
петдесет и пет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2169  4079/09-10-2020  4079

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.1 /номер по 
предходен план: 019001/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.1 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, едно/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
921кв.м. /деветстотин двадесет и един 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

50,70лева /петдесет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2170  4080/09-10-2020  4080

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.15 /номер по 
предходен план: 019015/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.15 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, едно 
пет/ по КККР на гр. Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
30515кв.м. /тридесет хиляди 
петстотин и петнадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: седма. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

1678,30лева /хиляда шестстотин 
седемдесет и осем лева и30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2171  4081/13-10-2020  4081

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.12 /номер по 
предходен план: 023012/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.12 /едно седем девет седем 
четири точка, две три точка, едно две/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
5898кв.м. /пет хиляди осемстотин 
деветдесет и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

149,20лева /сто четиридесет и 
девет лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 2172  4082/13-10-2020  4082

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.34 /номер по 
предходен план: 023034/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.34 /едно седем девет седем 
четири точка, две три точка, три 
четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
2188кв.м. /две хиляди сто осемдесет и 
осем кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

55,40лева /петдесет и пет лева и 
40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2173  4083/13-10-2020  4083

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.43 /номер по 
предходен план: 023043/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.43 /едно седем девет седем 
четири точка, две три точка, четири 
три/ по КККР на гр. Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
1699кв.м. / хиляда шестстотин 
деветдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

43,00лева /четиридесет и три 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2174  4084/13-10-2020  4084

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.58 /номер по 
предходен план: 023058/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.58 /едно седем девет седем 
четири точка, две три точка, пет осем/ 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
5999кв.м. / пет хиляди деветстотин 
деветдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

151,80лева /сто петдесет и един 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2175  4085/13-10-2020  4085

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.67 /номер по 
предходен план: 023067/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.67 /едно седем девет седем 
четири точка, две три точка, шест 
седем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
7000кв.м. / пет хиляди деветстотин 
деветдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

177,10лева /сто седемдесет и 
седем лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.68 /едно седем девет седем 
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 2176  4086/14-10-2020  4086

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.68 /номер по 
предходен план: 023068/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

четири точка, две три точка, шест 
осем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Амелев дренак" с площ от 
13005кв.м. /тринадесет хиляди и пет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

329,00лева /триста двадесет и 
девет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2177  4087/14-10-2020  4087

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.24.25 /номер по 
предходен план: 024025/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.24.25 /едно седем девет седем 
четири точка, две четири точка, две 
пет/ по КККР на гр. Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Черквището" с площ от 
2000кв.м. /две хиляди кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

50,60лева /петдесет лева и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2178  4088/14-10-2020  4088

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.24.42 /номер по 
предходен план: 024042/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.24.42 /едно седем девет седем 
четири точка, две четири точка, 
четири две/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот е от 
26.11.2018г., местност "Черквището" 
с площ от 3493кв.м. /три хиляди 
четиристотин деветдесет и три кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

88,40лева /осемдесет и осем лева 
и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2179  4089/14-10-2020  4089

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.24.47 /номер по 
предходен план: 024047/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.24.47 /едно седем девет седем 
четири точка, две четири точка, 
четири седем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Черквището" с площ от 
2547кв.м. /две хиляди петстотин 
четиридесет и седем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

140,10лева /сто и четиридесет 
лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.25.4 /едно седем девет седем 
четири точка, две пет точка, четири / 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
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 2180  4090/14-10-2020  4090

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.25.4 /номер по 
предходен план: 025004/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Калдаръма" с площ от 
6566кв.м. /шест хиляди петстотин 
шестдесет и шест кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: четвърта. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

1058,80лева /хиляда петдесет и 
осем лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2181  4091/19-10-2020  4091

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.21.65 /номер по 
предходен план: 021065/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.21.65 /едно седем девет седем 
четири точка, две едно точка, шест 
пет / по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Белия 
камък" с площ от 1308кв.м. / хиляда 
триста и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
пета. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

141,00лева /сто четиридесет и 
един лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2182  4093/19-10-2020  4093

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.21.74 /номер по 
предходен план: 021074/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.21.74 /едно седем девет седем 
четири точка, две едно точка, седем 
четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Белия 
камък" с площ от 7141кв.м. /седем 
хиляди сто четиридесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: пета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

769,80лева /седемстотин 
шестдесет и девет лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2183  4094/20-10-2020  4094

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.21.94 /номер по 
предходен план: 021094/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.21.94 /едно седем девет седем 
четири точка, две едно точка, девет 
четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Белия 
камък" с площ от 3079кв.м. /три 
хиляди седемдесет и девет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

169,30лева /сто шестдесет и 
девет лева и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.22.39 /номер по 

Поземлен имот с идентификатор 
17974.22.39 /едно седем девет седем 
четири точка, две две точка, три 
девет/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 72,70лева /седемдесет и два лева 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
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 2184  4095/20-10-2020  4095

предходен план: 022039/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

данни за изменение, местност 
"Болуджа" с площ от 2873кв.м. /две 
хиляди осемстотин седемдесет и три 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

и 70ст./. 000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2185  4096/20-10-2020  4096

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.21.103 /номер по 
предходен план: 021103/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.21.103 /едно седем девет седем 
четири точка, две едно точка, едно 
нула три/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Белия 
камък" с площ от 2000кв.м. /две 
хиляди кв.м./, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

120,00лева /сто и двадесет лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2186  4097/20-10-2020  4097

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.22.96 /номер по 
предходен план: 022096/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.22.96 /едно седем девет седем 
четири точка, две две точка, девет 
шест/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Болуджа" с площ от 2311кв.м. /две 
хиляди триста и единадесет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

58,50лева /петдесет и осем лева 
и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2187  4098/21-10-2020  4098

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.22.131 /номер по 
предходен план: 022131/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.22.131 /едно седем девет седем 
четири точка, две две точка, едно три 
едно/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Болуджа" с площ от 2819кв.м. /две 
хиляди осемстотин и деветнадесет 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

64,80лева /шестдесет и четири 
лева и 80ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2188  4099/21-10-2020  4099

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.22.153 /номер по 
предходен план: 022153/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.22.153 /едно седем девет седем 
четири точка, две две точка, едно пет 
три/ по КККР на гр. Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Болуджа" с площ от 
4399кв.м. /четири хиляди триста 

101,20лева /сто и един лева и 
20ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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деветдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

от ЗОС.

 2189  4100/21-10-2020  4100

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.22.157 /номер по 
предходен план: 022157/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.22.157 /едно седем девет седем 
четири точка, две две точка, едно пет 
седем/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Болуджа" с площ от 
4731кв.м. /четири хиляди 
седемстотин тридесет и един кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

97,90лева /деветдесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2190  4101/21-10-2020  4101

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.5 /номер по 
предходен план: 023005 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.5 /едно седем девет седем 
четири точка, две три точка, пет / по 
КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Болуджа" с площ от 3199кв.м. /три 
хиляди сто деветдесет и девет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

80,90лева /осемдесет лева и 
90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2191  4102/21-10-2020  4102

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.7 /номер по 
предходен план: 023007 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.7 /едно седем девет седем 
четири точка, две три точка, седем / 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Драгоева къшла" с площ от 
4164кв.м. /четири хиляди сто 
шестдесет и четири кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

105,30лева /сто и пет лева и 
30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2192  4103/21-10-2020  4103

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.23.9 /номер по 
предходен план: 023009 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.23.9 /едно седем девет седем 
четири точка, две три точка, девет / 
по КККР на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Драгоева къшла" с площ от 
9414кв.м. /девет хиляди четиристотин 
и четиринадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 

238,20лева /двеста тридесет и 
осем лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

 2193  4104/28-10-2020  4104

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.25.46 /номер по 
предходен план: 025046/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.25.46 /едно седем девет седем 
четири точка, две пет точка, четири 
шест / по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Калдаръма" с площ от 
7651кв.м. /седем хиляди шестстотин 
петдесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
четвърта. Имота е възстановен с план 
за земеразделяне.

1085,70лева /хиляда осемдесет и 
пет лева и 70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2194  4105/28-10-2020  4105

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.25.48 /номер по 
предходен план: 025048/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.25.48 /едно седем девет седем 
четири точка, две пет точка, четири 
осем / по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Калдаръма" с площ от 
4180кв.м. /четири хиляди сто и 
осемдесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
четвърта. Имота е възстановен с план 
за земеразделяне.

593,10лева /петстотин 
деветдесет и три лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2195  4106/29-10-2020  4106

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.25.58 /номер по 
предходен план: 025058/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.25.58 /едно седем девет седем 
четири точка, две пет точка, пет 
осем / по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Калдаръма" с площ от 
6999кв.м. /шест хиляди деветстотин 
деветдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
четвърта. Имота е възстановен с план 
за земеразделяне.

993,20лева /деветстотин 
деветдесет и три лева и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2196  4107/29-10-2020  4107

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ VІ-783 квартал 68 
по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г., заповед №
49 от 12.06.1996г.

55/1175 кв.м. /петдесет и пет върху 
хиляда сто седемдесет и пет 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ VІ-
783 /шест римско, имот седемстотин 
осемдесет и три/ в квартал 
68 /шестдесет и осем/ по ПУП на 
с.Дюлево, целият с площ от 1175 
кв.м. /хиляда сто седемдесет и пет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

109,60лева /сто и девет лева и 
60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
гр.Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 20.01.2021г. 
т.1 №51 дв.вх.рег. 66 имота 
по акта е продаден на 
"КИАЙ" ЕООД

Заповед за отписване:
77/2021-01-29

Поземлен имот с идентификатор 
03455.10.85 /нула три четири пет пет 
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 2197  4108/06-11-2020  4108

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белила, ПИ с 
идентификатор: 03455.10.85 /номер по 
предходен план 010085/ по КККР на 
с.Белила, одобрени със заповед № РД-18-
767/19.03.2018г. на ИД на АГКК.

точка едно нула точка осем пет/ по 
КККР на с.Белила, одобрени със 
заповед № РД- 18-767/19.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение по 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Лозята", площ: 1367кв.м. /хиляда 
триста шестдесет и седем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: лозе, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен в 
съществуващи стари реални граници.

56,00лева /петдесет и шест лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2198  4109/06-11-2020  4109

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белила, ПИ с 
идентификатор: 03455.10.86 /номер по 
предходен план 010086/ по КККР на 
с.Белила, одобрени със заповед № РД-18-
767/19.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
03455.10.86 /нула три четири пет пет 
точка едно нула точка осем шест/ по 
КККР на с.Белила, одобрени със 
заповед № РД- 18-767/19.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение по 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Лозята", площ: 1023кв.м. /хиляда 
двадесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен в 
съществуващи стари реални граници.

41,90лева /четиридесет и един 
лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2199  4110/06-11-2020  4110

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белила, ПИ с 
идентификатор: 03455.10.87 /номер по 
предходен план 010087/ по КККР на 
с.Белила, одобрени със заповед № РД-18-
767/19.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
03455.10.87 /нула три четири пет пет 
точка едно нула точка осем седем/ по 
КККР на с.Белила, одобрени със 
заповед № РД- 18-767/19.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение по 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Лозята", площ: 871кв.м. /осемстотин 
седемдесет и един кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен в 
съществуващи стари реални граници.

35,70лева /тридесет и пет лева и 
70ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2200  4111/06-11-2020  4111

обл.Бургас, общ.Средец, с.Белила, ПИ с 
идентификатор: 03455.10.88 /номер по 
предходен план 010088/ по КККР на 
с.Белила, одобрени със заповед № РД-18-
767/19.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
03455.10.88 /нула три четири пет пет 
точка едно нула точка осем осем/ по 
КККР на с.Белила, одобрени със 
заповед № РД- 18-767/19.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение по 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Лозята", площ: 1159кв.м. /хиляда сто 
петдесет и девет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: лозе, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен в 
съществуващи стари реални граници.

47,50лева /четиридесет и седем 
лева и 50ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2201  4112/06-11-2020  4112

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.27.26 /номер по 
предходен план: 027026/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-

Поземлен имот с идентификатор 
17974.27.26 /едно седем девет седем 
четири точка, две седем точка, две 
шест/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Долапски баир" с площ от 

192,70лева /сто деветдесет и два 
лева и 70ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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631/07.03.2018г. на ИД на АГКК. 3212кв.м. /три хиляди двеста и 
дванадесет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен с план за 
земеразделяне.

от ЗОС.

 2202  4113/06-11-2020  4113

обл.Бургас, общ.Средец, с.Голямо 
Буково, ЕКАТТЕ 15816, УПИ ІХ-7 
квартал 6 по ПУП на с.Голямо Буково, 
одобрен със заповед № 106 от 
14.11.1989г.

90/667 кв.м. /деветдесет върху 
шестстотин шестдесет и седем 
квадратни метра/ идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ІХ-
7 /девет римско, имот седем / в 
квартал 6 /шест / по ПУП на с.Голямо 
Буково, целият с площ от 667 
кв.м. /шестстотин шестдесет и седем 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

205,20лева /двеста и пет лева и 
20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
гр.Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор от 20.01.2021г. 
т.1 №53 дв.вх.рег. 70 имота 
по акта е продаден на 
Радостина Иванова Славова

Заповед за отписване:
76/2021-01-29

 2203  4114/24-11-2020  4114

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ І-631 квартал 65 по 
ПУП на с.Дюлево, одобрен със заповед 
№ 18 от 23.02.1988г.

30/1295 кв.м. /тридесет върху хиляда 
двеста деветдесет и пет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ І-631 /едно римско, 
имот шестстотин тридесет и един / в 
квартал 65 /шестдесет и пет / по ПУП 
на с.Дюлево, целият с площ от 1295 
кв.м. /хиляда двеста деветдесет и пет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

68,40лева /шестдесет и осем 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
гр.Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

С договор № 80 т.1 дв. вх. р. 
№ 102 от 25.01.2021г. имота 
е продаден на Стоян 
Темелков Илиев

Заповед за отписване:
73/2021-01-27

 2204  4115/25-11-2020  4115

обл.Бургас, гр.Средец 
ул.”Преображенска” блок № 9 в УПИ VІІ 
квартал 67 по ПУП на гр.Средец, 
одобрен със заповед № РД 09-
166/24.09.1986г.

Самостоятелен обект в сграда с 
административен адрес: гр.Средец 
ул.”Преображенска”, представляващ 
апартамент № 28 /двадесет и осми/, 
етаж 3 /три/ в блок № 9 /девет/, 
построен върху общинска земя в 
УПИ VІІ квартал 67 по плана на 
гр.Средец, със застроена площ от 
40,72кв.м. /четиридесет цяло 
седемдесет и две стотни/, прилежащо 
избено помещение № 28 /двадесет и 
осем/ с полезна площ от 9,32 
кв.м. /девет цяло тридесет и две 
стотни/, ведно с 2,591% /две цяло 
петстотин деветдесет и една хилядни 
процента/ идеални части от общите 
части на сградата и от правото на 
строеж.

2864,00лева /две хиляди 
осемстотин шестдесет и четири 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2205  4116/17-12-2020  4116

обл. Бургас, общ. Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.31 /номер по 
предходен план 011031/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.31 /седем две нула пет девет 
точка, едно едно точка, три едно/ по 
КККР на с.Вълчаново, одобрени със 
заповед № РД-18-461/15.02.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение в 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"До село" с площ от 2058кв.м./две 
хиляди петдесет и осем кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
пета. Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници.

231,90лева /двеста тридесет и 
един лева и 90ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2206  4117/17-12-2020  4117
обл. Бургас, общ. Средец, с.Вълчаново, 

идентификатор 72059.11.33 /номер по 
предходен план 011033/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.33 /седем две нула пет девет 
точка, едно едно точка, три три/ по 
КККР на с.Вълчаново, одобрени със 
заповед № РД-18-461/15.02.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение в 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 

112,70лева /сто и дванадесет 
лева и 70ст./. Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК. "До село" с площ от 1000кв.м./хиляда 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: пета. Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2207  4118/17-12-2020  4118

обл. Бургас, общ. Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.100 /номер по 
предходен план 011100/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.100 /седем две нула пет 
девет точка, едно едно точка, едно 
нула нула/ по КККР на с.Вълчаново, 
одобрени със заповед № РД-18-
461/15.02.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение в КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "До 
село" с площ от 4083кв.м./четири 
хиляди осемдесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
пета. Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници

420,10лева /четиристотин и 
двадесет лева и 10ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2208  4119/17-12-2020  4119

обл. Бургас, общ. Средец, с.Вълчаново, 
идентификатор 72059.11.22 /номер по 
предходен план 011022/ по КККР на 
с.Вълчаново, одобрени със заповед №
РД-18-461/15.02.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
72059.11.22 /седем две нула пет девет 
точка, едно едно точка, две две/ по 
КККР на с.Вълчаново, одобрени със 
заповед № РД-18-461/15.02.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение в 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"До село" с площ от 1561кв.м. / 
хиляда петстотин шестдесет и един 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: пета. Имота е възстановен във 
възстановими стари реални граници

160,60лева /сто и шестдесет лева 
и 60ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2209  4120/17-12-2020  4120

обл. Бургас, общ. Средец, с.Дюлево, 
идентификатор 24712.15.132 /номер по 
предходен план 015132/ по КККР на 
с.Дюлево, одобрени със заповед № №
РД-18-626/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
24712.15.132 /две четири седем едно 
две точка, едно пет точка, едно три 
две/ по КККР на с.Дюлево, одобрени 
със заповед № РД-18-626/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
в КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Около село" с площ от 1483кв.м. / 
хиляда четиристотин осемдесет и три 
кв.м./, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята: седма.

85,30лева /осемдесет и пет лева 
и 30ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2210  4121/17-12-2020  4121

обл. Бургас, общ. Средец, с.Дюлево, 
идентификатор 24712.15.133 /номер по 
предходен план 015133/ по КККР на 
с.Дюлево, одобрени със заповед № №
РД-18-626/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
24712.15.133 /две четири седем едно 
две точка, едно пет точка, едно три 
три/ по КККР на с.Дюлево, одобрени 
със заповед № РД-18-626/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
в КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Около село" с площ от 1257кв.м. / 
хиляда двеста петдесет и седем кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята: седма.

66,00лева /шестдесет и шест 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
24712.15.134 /две четири седем едно 
две точка, едно пет точка, едно три 
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 2211  4122/17-12-2020  4122

обл. Бургас, общ. Средец, с.Дюлево, 
идентификатор 24712.15.134 /номер по 
предходен план 015134/ по КККР на 
с.Дюлево, одобрени със заповед № №
РД-18-626/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

четири/ по КККР на с.Дюлево, 
одобрени със заповед № РД-18-
626/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение в КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Около 
село" с площ от 2255кв.м. / две 
хиляди двеста петдесет и пет кв.м./, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: друг вид земеделска 
земя, категория на земята: седма.

118,40лева /сто и осемнадесет 
лева и 40ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2212  4123/17-12-2020  4123

обл. Бургас, общ. Средец, с.Дюлево, 
идентификатор 24712.15.136 /номер по 
предходен план 015136/ по КККР на 
с.Дюлево, одобрени със заповед № №
РД-18-626/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
24712.15.136 /две четири седем едно 
две точка, едно пет точка, едно три 
шест/ по КККР на с.Дюлево, 
одобрени със заповед № РД-18-
626/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение в КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Около 
село" с площ от 1255кв.м. /хиляда 
двеста петдесет и пет кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: друг вид земеделска земя, 
категория на земята: седма.

72,20лева /седемдесет и два лева 
и 20ст./.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2213  4124/04-01-2021  4124

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.25.64 /номер по 
предходен план: 025064/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД- 18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.25.64 /едно седем девет седем 
четири точка, две пет точка, шест 
четири/ по КККР на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Калдаръма" с площ от 2063кв.м. /две 
хиляди шестдесет и три кв.м./, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: четвърта. Имота 
е възстановен с план за 
земеразделяне.

292,70 лв. / двеста деветдесет и 
два лева и 70ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2214  4125/05-01-2021  4125

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.80 /номер по 
предходен план: 026080 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.80 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест, осем нула / 
по плана на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Малката Река" с площ от 1252 кв.м. / 
хиляда двеста петдесет и два кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

177,70 лв. /сто седемдесет и 
седем лева и 0,70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2215  4126/05-01-2021  4126

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.81 /номер по 
предходен план: 026081/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.81 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест, осем едно / 
по плана на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Малката Река" с площ от 3294 кв.м. / 

467,40лв. / четиристотин 
шестдесет и седем лева и 0,40ст./ Имотът се управлява 

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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631/07.03.2018г. на ИД на АГКК. хиляда двеста петдесет и два кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с план за земеразделяне.

от ЗОС.

 2216  4127/05-01-2021  4127

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.82 /номер по 
предходен план: 026082/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.82 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест, осем две / по 
плана на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Малката Река" с площ от 569 кв.м. / 
петстотин шестдесет и девет кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
план за земеразделяне.

92,00лв. / деветдесет и два лева /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2217  4128/05-01-2021  4128

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.83 /номер по 
предходен план: 026083/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.83 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, осем 
три / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката Река" с площ от 1246 кв.м. / 
хиляда двеста четиридесет и шест 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

201,50лв. / двеста и един лев и 
0,50ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2218  4129/05-01-2021  4129

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.117 /номер по 
предходен план: 026117 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.117 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, едно 
едно седем/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката Река" с площ от 
2509кв.м. /две хиляди петстотин и 
девет кв.м / трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

356,00лв. / триста петдесет и 
шест лев /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2219  4130/05-01-2021  4130

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.120 /номер по 
предходен план: 026120 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.120 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, едно 
две нула/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката Река" с площ от 6999 
кв.м. /шест хиляди деветстотин 
деветдесет и девет кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 

1131,70лв. / хиляда сто тридесет 
и един лев и 0,70ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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трета. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

 2220  4131/07-01-2021  4131

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.30.92 /номер по 
предходен план: 030092/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.30.92 /едно седем девет седем 
четири точка, три нула точка, девет 
две/ по плана на гр. Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Долапски баир" с площ от 
2661кв.м. /две хиляди шестстотин 
шестдесет и един кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

489,00 лв. / четиристотин 
осемдесет и девет лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2221  4132/07-01-2021  4132

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.182 /номер по 
предходен план: 026182/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.182 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, едно 
осем две/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 
410кв.м. /четиристотин и десет кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

75,30 лв. / седемдесет и пет лева 
и 0,30 ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2222  4133/07-01-2021  4133

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.184 /номер по 
предходен план: 026184/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.184 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, едно 
осем четири/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 
8298кв.м. /осем хиляди двеста 
деветдесет и осем кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

1280,80 лв. / хиляда двеста и 
осемдесет лева и 0,80 ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2223  4134/07-01-2021  4134

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.185 /номер по 
предходен план: 026185/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.185 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, едно 
осем пет/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 302 
кв.м. /триста и два кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

55,50 лв. / петдесет и пет лева и 
0,50 ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
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 2224  4135/07-01-2021  4135

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.187 /номер по 
предходен план: 026187/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

17974.26.187 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, едно 
осем седем/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 14065 
кв.м. /четиринадесет хиляди и 
шестдесет и пет кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне

2584,40 лв. / две хиляди 
петстотин осемдесет и четири 
лева и 0,40 ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2225  4136/07-01-2021  4136

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.28.19 /номер по 
предходен план: 028019/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.28.19 /едно седем девет седем 
четири точка, две осем точка, едно 
девет/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: е от 
04.08.2020г., местност "Старите лозя" 
с площ от 3075 кв.м. /три хиляди и 
седемдесет и пет кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне

565,00 лв. / петстотин шестдесет 
и пет лева /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2226  4137/14-01-2021  4137

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.224 /номер по 
предходен план: 026224/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.224 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, две две 
четири / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 635 
кв.м. /шестстотин тридесет и пет 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне

116,70 лв. / сто и шестнадесет 
лева и 70ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2227  4138/14-01-2021  4138

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.28.78 /номер по 
предходен план: 028078/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.28.78 /едно седем девет седем 
четири точка, две осем точка, седем 
осем/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Гуненски дол" с площ от 3494 
кв.м. /три хиляди четиристотин 
деветдесет и четири кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

642,00 лв. / шестстотин 
четиридесет и два лева /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.29.92 /едно седем девет седем 
четири точка, две девет точка, девет 
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 2228  4139/14-01-2021  4139

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.29.92 /номер по 
предходен план: 029092 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

две / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: е от 
04.09.2018г., местност "Под село" с 
площ от 11957 кв.м. /единадесет 
хиляди деветстотин петдесет и седем 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

2197,10 лв. / две хиляди сто 
деветдесет и седем лева и 10ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2229  4140/14-01-2021  4140

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.30.10 /номер по 
предходен план: 030010 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.30.10 /едно седем девет седем 
четири точка, три нула точка, едно 
нула/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Смесица" с площ от 4247 
кв.м. /четири хиляди двеста 
четиридесет и седем кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

686,70 лв. / шестстотин 
осемдесет и шест лева и 70ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2230  4141/14-01-2021  4141

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.30.90 /номер по 
предходен план: 030090 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.30.90 /едно седем девет седем 
четири точка, три нула точка, девет 
нула/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Долапски баир" с площ от 26716 
кв.м. /двадесет и шест хиляди 
седемстотин и шестнадесет кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

5301,80 лв. / пет хиляди триста и 
един лева и 80ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2231  4142/14-01-2021  4142

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.33.45 /номер по 
предходен план: 033045 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.33.45 /едно седем девет седем 
четири точка, три три точка, четири 
пет/ по плана на гр. Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Ханджиица" с площ от 4577 кв.м. / 
четири хиляди петстотин седемдесет 
и седем кв.м / трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

131,60 лв. / сто тридесет и един 
лева и 60ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 

Поземлен имот с идентификатор 
17974.32.30 /едно седем девет седем 
четири точка, три две точка, три нула/ 
по плана на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 2232  4143/15-01-2021  4143

идентификатор 17974.32.30 /номер по 
предходен план: 032030 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Четисанец" с площ от 7400 кв.м. / 
седем хиляди и четиристотин кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

1087,80 лв. / хиляда осемдесет и 
седем лева и 80ст. /

Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2233  4144/15-01-2021  4144

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.32.2 /номер по 
предходен план: 032002 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.32.2 /едно седем девет седем 
четири точка, три две точка, две / по 
плана на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Четисанец" с площ от 4481 кв.м. / 
четири хиляди четиристотин 
осемдесет и един кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

724,60 лв. / седемстотин 
двадесет и четири лева и 60ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2234  4145/15-01-2021  4145

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.31.83 /номер по 
предходен план: 031083/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.31.83 /едно седем девет седем 
четири точка, три едно точка, осем 
три / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Четисанец" с площ от 2000 кв.м. / 
две хиляди кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен с плана 
за земеразделяне.

46,00 лв. / четиридесет и шест 
лева /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2235  4146/15-01-2021  4146

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.31.50 /номер по 
предходен план: 031050 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.31.50 /едно седем девет седем 
четири точка, три едно точка, пет 
нула/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Съсенбаир" с площ от 12901 кв.м. / 
дванадесет хиляди деветстотин и 
един кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

46,00 лв. / четиридесет и шест 
лева /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2236  4147/15-01-2021  4147

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.31.9 /номер по 
предходен план: 031009 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.31.9 /едно седем девет седем 
четири точка, три едно точка, девет/ 
по плана на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Четисанец" с площ от 5650 кв.м. / 
пет хиляди шестстотин и петдесет 

130,00 лв. / сто и тридесет лева /
Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
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кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

от ЗОС.

 2237  4148/19-01-2021  4148

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.33.101 /номер по 
предходен план: 033101по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.33.101 /едно седем девет седем 
четири точка, три три точка, едно 
нула едно/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Корията" с площ от 4344 кв.м. / 
четири хиляди триста четиридесет и 
четири кв.м / трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

134,90 лв. / сто и тридесет и 
четири лева и 0,90ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2238  4149/19-01-2021  4149

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.34.3 /номер по 
предходен план: 034003 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.34.3 /едно седем девет седем 
четири точка, три четири точка, три/ 
по плана на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Бити ниви" с площ от 10723 кв.м. / 
десет хиляди седемстотин двадесет и 
три кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

1521,60 лв. / хиляда петстотин 
двадесет и един лева и 0,60ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2239  4150/19-01-2021  4150

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.34.9 /номер по 
предходен план: 034009 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.34.9 /едно седем девет седем 
четири точка, три четири точка, 
девет / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Бити 
ниви" с площ от 2011 кв.м. / две 
хиляди и единадесет кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

110,60 лв. / сто и десет лева и 
0,60ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2240  4151/19-01-2021  4151

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.34.45 /номер по 
предходен план: 034045 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.34.45 /едно седем девет седем 
четири точка, три четири точка, 
четири пет / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Бити 
ниви" с площ от 3261 кв.м. / три 
хиляди двеста шестдесет и един кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен с 

179,40 лв. / сто седемдесет и 
девет лева и 0,40ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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плана за земеразделяне.

 2241  4152/19-01-2021  4152

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.34.83 /номер по 
предходен план: 034083 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.34.83 /едно седем девет седем 
четири точка, три четири точка, осем 
три / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Бити 
ниви" с площ от 2107 кв.м. / две 
хиляди сто и седем кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
четвърта. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

339,80 лв. / триста тридесет и 
девет лева и 0,80ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2242  4153/19-01-2021  4153

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.34.90 /номер по 
предходен план: 034090 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.34.90 /едно седем девет седем 
четири точка, три четири точка, девет 
нула / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Бити 
ниви" с площ от 5475 кв.м. / пет 
хиляди четиристотин седемдесет и 
пет кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

157,40 лв. / сто петдесет и седем 
лева и 0,40ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2243  4154/19-01-2021  4154

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.34.131 /номер по 
предходен план: 034131 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.34.131 /едно седем девет седем 
четири точка, три четири точка, едно 
три едно/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Бити 
ниви" с площ от 3129 кв.м. / пет 
хиляди четиристотин седемдесет и 
пет кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

172,10 лв. / сто седемдесет и два 
лева и 0,10ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2244  4155/19-01-2021  4155

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.35.14 /номер по 
предходен план: 035014 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.35.14 /едно седем девет седем 
четири точка, три пет точка, едно 
четири/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Паскаловите кьошета" с площ от 
4052 кв.м. / четири хиляди петдесет и 
два кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

655,20 лв. / шестстотин петдесет 
и пет лева и 0,20ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.35.15 /едно седем девет седем 
четири точка, три пет точка, едно пет/ 
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 2245  4156/19-01-2021  4156

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.35.15 /номер по 
предходен план: 035015 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

по плана на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Новата воденица" с площ от 4409 
кв.м. / четири хиляди четиристотин и 
девет кв.м / трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

111,50 лв. / сто и единадесет 
лева и 0,50ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2246  4157/19-01-2021  4157

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.35.16 /номер по 
предходен план: 035016 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.35.16 /едно седем девет седем 
четири точка, три пет точка, едно 
шест/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Борсуческа дупка" с площ от 4929 
кв.м. / четири хиляди деветстотин 
двадесет и девет кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

124,70 лв. / сто двадесет и 
четири лева и 0,70ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2247  4158/20-01-2021  4158

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дюлево, 
ЕКАТТЕ 24712, УПИ ІV-506 квартал 58 
по ПУП на с.Дюлево, одобрен със 
заповед № 18 от 23.02.1988г.

18/860 кв.м. /осемнадесет върху 
осемстотин и шестдесет квадратни 
метра/ идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ ІV-506 /четири 
римско, имот петстотин и шест/ в 
квартал 58 /петдесет и осем/ по ПУП 
на с.Дюлево, целият с площ от 860 
кв.м. /осемстотин и шестдесет 
квадратни метра/. Имотът е отреден 
за жилищно строителство.

41,00лева /четиридесет и един 
лева/.

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
гр.Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2248  4159/20-01-2021  4159

обл.Бургас, общ. Средец, град Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ I, кв.150 по ПУП 
на гр.Средец одобрен със зап.№РД-09-
166/24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот I / едно 
римско / кв. 150 / сто и петдесет / по 
ПУП на град Средец с площ от 2435 
кв.м / две хиляди четиристотин и 
тридесет и пет кв.м /. Имотът е 
отреден за Промишленост.

13 532,50 лева / тринадесет 
хиляди петстотин тридесет и два 
лева и 0,50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
гр.Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2249  4160/20-01-2021  4160

обл.Бургас, общ. Средец, гр.Средец, 
ЕКАТТЕ 17974, УПИ VI, кв.150 по ПУП 
на гр.Средец одобрен със зап.№РД-09-
166/24.09.1986г.

Урегулиран поземлен имот VI / шест 
римско / кв. 150 / сто и петдесет / по 
ПУП на град Средец с площ от 2978 
кв.м / две хиляди деветстотин 
седемдесет и осем кв.м /. Имотът е 
отреден за Промишленост.

16 550,20 лева / шестнадесет 
хиляди петстотин и петдесет 
лева и 0,20ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
гр.Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2250  4161/22-01-2021  4161

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.36.49 /номер по 
предходен план: 036049 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.36.49/едно седем девет седем 
четири точка, три шест точка, четири 
девет / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Пенджевишка" с площ от 4606 
кв.м. / четири хиляди шестстотин и 
шест кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

744,80 лв. / седемстотин 
четиридесет и четири лева и 
0,80ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.
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 2251  4162/22-01-2021  4162

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.36.35 /номер по 
предходен план: 036035 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.36.35 /едно седем девет седем 
четири точка, три шест точка, три 
пет / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Пенджевишка" с площ от 1545 
кв.м. / хиляда петстотин четиридесет 
и пет кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

35,50 лв. / тридесет и пет лева и 
0,50ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2252  4163/22-01-2021  4163

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.36.27 /номер по 
предходен план: 036027 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.36.27 /едно седем девет седем 
четири точка, три шест точка, две 
седем / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Пенджевишка" с площ от 4269 
кв.м. / четири хиляди двеста 
шестдесет и девет кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

627,50 лв. / шестстотин двадесет 
и седем лева и 0,50ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2253  4164/22-01-2021  4164

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.36.17 /номер по 
предходен план: 036017 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.36.17 /едно седем девет седем 
четири точка, три шест точка, едно 
седем / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Пенджевишка" с площ от 7000 
кв.м. / седем хиляди кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска,начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

1029,00 лв. / хиляда двадесет и 
девет лева /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2254  4165/22-01-2021  4165

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.36.13 /номер по 
предходен план: 036013 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.36.13 /едно седем девет седем 
четири точка, три шест точка, едно 
три / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Пенджевишка" с площ от 1286 
кв.м. / хиляда двеста осемдесет и 
шест кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне

189,00 лв. / сто осемдесет и 
девет лева /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
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 2255  4166/25-01-2021  4166

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.35.159 /номер по 
предходен план: 035159 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

17974.35.159 /едно седем девет седем 
четири точка, три пет точка, едно пет 
девет / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Кошията" с площ от 3842 кв.м. / три 
хиляди осемстотин четиридесет и две 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: четвърта. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

669,10 лв. / шестстотин 
шестдесет и девет лева и 0,10ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2256  4167/25-01-2021  4167

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.35.147 /номер по 
предходен план: 035147 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.35.147 /едно седем девет седем 
четири точка, три пет точка, едно 
четири седем / по плана на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Новата воденица" с площ от 1766 
кв.м. / хиляда седемстотин шестдесет 
и шест кв.м / трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

284,80 лв. / двеста осемдесет и 
четири лева и 0,80ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2257  4168/25-01-2021  4168

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.35.160 /номер по 
предходен план: 035160 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.35.160 /едно седем девет седем 
четири точка, три пет точка, едно 
шест нула / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Зад 
кошията" с площ от 3791 кв.м. / три 
хиляди седемстотин деветдесет и 
един кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

696,60 лв. / шестстотин 
деветдесет и шест лева и 0,60ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2258  4169/25-01-2021  4169

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.35.56 /номер по 
предходен план: 035056 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.35.56 /едно седем девет седем 
четири точка, три пет точка, пет 
шест/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: е от 
04.09.2018г., местност "Новата 
воденица" с площ от 3960 кв.м. / три 
хиляди деветстотин и шестдесет 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

123,00 лв. / сто двадесет и три 
лева /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.35.55 /едно седем девет седем 

Page 386 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 2259  4170/25-01-2021  4170

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.35.55 /номер по 
предходен план: 035055 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

четири точка, три пет точка, пет пет / 
по плана на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: е 
от 26.11.2018г., местност "Новата 
воденица" с площ от 7323 кв.м. / 
седем хиляди триста двадесет и три 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

227,40 лв. / двеста двадесет и 
седем лева и 0,40ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2260  4171/25-01-2021  4171

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.35.20 /номер по 
предходен план: 035020 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.35.20 /едно седем девет седем 
четири точка, три пет точка, две 
нула / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Новата воденица" с площ от 3997 
кв.м. / три хиляди деветстотин 
деветдесет и седем кв.м /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: девета. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

114,90 лв. / сто и четиринадесет 
лева и 0,90ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2261  4172/03-02-2021  4172

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.40.52 /номер по 
предходен план: 040052 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.40.52 /едно седем девет седем 
четири точка, четири нула точка, пет 
две / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Старото пладнище" с площ от 12385 
кв.м. / дванадесет хиляди триста 
осемдесет и пет кв.м /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен с плана 
за земеразделяне.

256,40 лв. /двеста петдесет и 
шест лева и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2262  4173/03-02-2021  4173

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.40.35 /номер по 
предходен план: 040035 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.40.35 /едно седем девет седем 
четири точка, четири нула точка, три 
пет / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: е от 
04.09.2018г., местност "Старото 
пладнище" с площ от 4600 кв.м. / 
четири хиляди и шестстотин кв.м /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

95,20 лв. /деветдесет и пет лева 
и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.39.135 /едно седем девет седем 
четири точка, три девет точка, едно 
три пет / по плана на гр. Средец, 
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 2263  4174/03-02-2021  4174

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.39.135 /номер по 
предходен план: 039135 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Момчилов баир" с площ от 6499 
кв.м. / шест хиляди четиристотин 
деветдесет и девет кв.м /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

357,40 лв. /триста петдесет и 
седем лева и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2264  4175/03-02-2021  4175

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.39.47 /номер по 
предходен план: 039047 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.39.47 /едно седем девет седем 
четири точка, три девет точка, четири 
седем / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Апостолова воденица" с площ от 
3198 кв.м. / три хиляди сто деветдесет 
и осем кв.м /, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

517,10 лв. /петстотин и 
седемнадесет лева и 10ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2265  4176/03-02-2021  4176

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.38.129 /номер по 
предходен план: 038129 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.38.129 /едно седем девет седем 
четири точка, три осем точка, едно 
две девет/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: е от 
04.09.2018г., местност "Тюркменски 
трап " с площ от 3493 кв.м. / три 
хиляди четиристотин деветдесет и 
три кв.м /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

495,70 лв. /четиристотин 
деветдесет и пет лева и 70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2266  4177/03-02-2021  4177

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.37.284 /номер по 
предходен план: 037284 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.37.284 /едно седем девет седем 
четири точка, три седем точка, две 
осем четири/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Крък 
харман" с площ от 1372 кв. м. / 
хиляда триста седемдесет и два кв. 
м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

221,90 лв. /двеста двадесет и 
един лева и 90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

Поземлен имот с идентификатор 
17974.37.268 /едно седем девет седем 
четири точка, три седем точка, две 
шест осем/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, Имотът се управлява 
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 2267  4178/03-02-2021  4178

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.37.268 /номер по 
предходен план: 037268 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Крък 
харман" с площ от 1994 кв. м. / 
хиляда деветстотин деветдесет и 
четири кв. м. /, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
четвърта. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

321,50 лв. /триста двадесет и 
един лева и 50ст./

от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2268  4179/03-02-2021  4179

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.37.236 /номер по 
предходен план: 037236 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.37.236 /едно седем девет седем 
четири точка, три седем точка, две 
три шест/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Крък 
харман" с площ от 3812 кв. м. / три 
хиляди осемстотин и дванадесет кв. 
м. /, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

614,70 лв. /шестстотин и 
четиринадесет лева и 70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2269  4180/03-02-2021  4180

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.37.221 /номер по 
предходен план: 037221 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.37.221 /едно седем девет седем 
четири точка, три седем точка, две 
две едно/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Крък 
харман" с площ от 5311 кв. м. / пет 
хиляди триста и единадесет кв. м. /, 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

856,40 лв. / осемстотин петдесет 
и шест лева и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2270  4181/04-02-2021  4181

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.37.110 /номер по 
предходен план: 037110 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.37.110 /едно седем девет седем 
четири точка, три седем точка, едно 
едно нула / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Крък 
харман" с площ от 4215 кв.м. / четири 
хиляди двеста и петнадесет кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

679,70 лв. /шестстотин 
седемдесет и девет лева и 70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2271  4182/04-02-2021  4182

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.37.106 /номер по 
предходен план: 037106 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-

Поземлен имот с идентификатор 
17974.37.106 /едно седем девет седем 
четири точка, три седем точка, едно 
нула шест / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Крък 

759,00 лв. /седемстотин петдесет 
и девет лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
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631/07.03.2018г. на ИД на АГКК харман" с площ от 4707 кв.м. / четири 
хиляди седемстотин и седем кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2272  4183/04-02-2021  4183

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.37.45 /номер по 
предходен план: 037045 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.37.45 /едно седем девет седем 
четири точка, три седем точка, четири 
пет / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Крък 
харман" с площ от 8138 кв.м. / осем 
хиляди сто тридесет и осем кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: четвърта. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

1049,80 лв. / хиляда четиридесет 
и девет лева и 80ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС.

 2273  4184/04-02-2021  4184

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.37.5 /номер по 
предходен план: 037005 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.37.5 /едно седем девет седем 
четири точка, три седем точка, пет / 
по плана на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Крък харман" с площ от 1002 кв.м. / 
хиляда и два кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, 
категория на земята: трета. Имота е 
възстановен с плана за земеразделяне.

147,30лв. /сто четиридесет и 
седем лева и 30ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2274  4185/04-02-2021  4185

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.36.88 /номер по 
предходен план: 036088 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.36.88 /едно седем девет седем 
четири точка, три шест точка, осем 
осем / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Пенджевишка" с площ от 3460кв.м. / 
три хиляди четиристотин и шестдесет 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: девета. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

87,50лв. / осемдесет и седем 
лева и 50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2275  4186/04-02-2021  4186

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.36.85 /номер по 
предходен план: 036085 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.36.85 /едно седем девет седем 
четири точка, три шест точка, осем 
пет / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Пенджевишка" с площ от 8956кв.м. / 
осем хиляди деветстотин петдесет и 
шест кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 

1448,20лв. /хиляда четиристотин 
четиридесет и осем лева и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

Page 390 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

 2276  4187/10-02-2021  4187

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.42.116 /номер по 
предходен план: 042116 / по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.42.116 /едно седем девет седем 
четири точка, четири две точка, едно 
едно шест / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Дервишки път" с площ от 5145кв.м. / 
пет хиляди сто четиридесет и пет 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: изоставена орна 
земя, категория на земята: четвърта. 
Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

896.00лв. / осемстотин 
деветдесет и шест лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2277  4188/10-02-2021  4188

обл .Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.42.26 / номер по 
предходен план: 042026 / по КККР на гр. 
Средец одобрен със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.42.26 / едно седем девет седем 
четири точка, четири две точка, две 
шест/ по плана на гр.Средец, одобрен 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Дервишки път" с площ от 1900 кв.м / 
хиляда и деветстотин кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
пета. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

204,80лв. / двеста и четири лева 
и 80ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2278  4189/10-02-2021  4189

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.166 /номер по 
предходен план: 041166/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.166 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
едно шест шест/ по плана на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: е от 
07.09.2018г., местност "Таушан тепе" 
с площ от 2749кв.м. / две хиляди 
седемстотин четиридесет и девет 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: седма. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

151,20 лв. / сто петдесет и един 
лева и 20ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2279  4190/10-02-2021  4190

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.103 /номер по 
предходен план: 041103/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.103 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
едно нула три/ по плана на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: е от 
07.09.2018г., местност "Таушан тепе" 
с площ от 3499кв.м. / три хиляди 
четиристотин деветдесет и девет 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: пета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

377,20лв. / триста седемдесет и 
седем лева и 20ст. /

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС
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 2280  4191/10-02-2021  4191

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.89 /номер по 
предходен план: 041089/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.89 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
осем девет / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: е от 
07.09.2018г., местност "Таушан тепе" 
с площ от 2354кв.м. / две хиляди 
триста петдесет и четири кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

54,10лв. /петдесет и четири лева 
и 10ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2281  4192/10-02-2021  4192

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.87 /номер по 
предходен план: 041087/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.87 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
осем седем / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Таушан тепе" с площ от 7991кв.м. / 
седем хиляди деветстотин деветдесет 
и един кв.м / трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

202,20лв. /двеста и два лева и 
20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2282  4193/10-02-2021  4193

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.36 /номер по 
предходен план: 041036 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.36 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, три 
шест / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Деде 
бунар" с площ от 6699кв.м. / шест 
хиляди шестстотин деветдесет и 
девет кв.м / трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

138,70лв. /сто тридесет и осем 
лева и 70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2283  4194/10-02-2021  4194

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.11 /номер по 
предходен план: 041011 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.11 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
едно едно / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Таушан тепе" с площ от 3100кв.м. / 
три хиляди и сто кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен с плана 
за земеразделяне.

64,20лв. /шестдесет и четири 
лева и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

Поземлен имот с идентификатор 
17974.41.9 /едно седем девет седем 
четири точка, четири едно точка, 
девет / по плана на гр. Средец, 
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 2284  4195/10-02-2021  4195

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.41.9 /номер по 
предходен план: 041009 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Таушан тепе" с площ от 3999кв.м. / 
три хиляди деветстотин деветдесет и 
девет кв.м / трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: девета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

82,20лв. /осемдесет и два лева и 
20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2285  4196/15-02-2021  4196

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.22.652 /номер по 
предходен план: 000652/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.22.652 /едно седем девет седем 
четири точка, две две точка, шест пет 
две / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Болуджа" с площ от 1518кв.м. / 
хиляда петстотин и осемнадесет 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
девета, начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

65,10 лв. /шестдесет и пет лева и 
10ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2286  4197/15-02-2021  4197

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.44.620 /номер по 
предходен план: 000620/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.44.620 /едно седем девет седем 
четири точка, четири четири точка, 
шест две нула/ по плана на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Чебук 
дере" с площ от 13049кв.м. / 
тринадесет хиляди четиридесет и 
девет кв.м / трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
трета, начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

4227,90 лв. / четири хиляди 
двеста двадесет и седем лева и 
90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2287  4198/15-02-2021  4198

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.103.598 /номер по 
предходен план: 000598/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.103.598 /едно седем девет 
седем четири точка, едно нула три 
точка, пет девет осем/ по плана на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Градишка река" с площ от 
2363кв.м. / две хиляди триста 
шестдесет и три кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята: трета, 
начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

701,80лв. /седемстотин и един 
лева и 80ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

Поземлен имот с идентификатор 
17974.44.583 /едно седем девет седем 
четири точка, четири четири точка, 
пет осем три/ по плана на гр. Средец, 
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 2288  4199/15-02-2021  4199

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.44.583 /номер по 
предходен план: 000583/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Градишка река" с площ от 
21646кв.м. / двадесет и една хиляди 
шестстотин четиридесет и шест кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
девета, начин на възстановяване: 
съществуващи стари реални граници.

1013,00лв. /хиляда и тринадесет 
лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2289  4200/15-02-2021  4200

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.46.578 /номер по 
предходен план: 000578/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.46.578 /едно седем девет седем 
четири точка, четири шест точка, пет 
седем осем/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Градишка река" с площ от 
31715кв.м. / тридесет и една хиляди 
седемстотин и петнадесет кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

10703,80лв. /десет хиляди 
седемстотин и три лева и 80ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2290  4201/15-02-2021  4201

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.109.536 /номер по 
предходен план: 000536/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.109.536 /едно седем девет 
седем четири точка, едно нула девет 
точка, пет три шест/ по плана на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 
1136кв.м. /хиляда сто тридесет и шест 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

55,40лв. /петдесет и пет лева и 
40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2291  4202/15-02-2021  4202

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.508 /номер по 
предходен план: 000508/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.508 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, пет 
нула осем/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 
1140кв.м. /хиляда сто и четиридесет 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

338,60лв. /триста тридесет и 
осем лева и 60ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

Поземлен имот с идентификатор 
17974.25.470 /едно седем девет седем 
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 2292  4203/17-02-2021  4203

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.25.470 /номер по 
предходен план: 000470/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

четири точка, две пет точка, четири 
седем нула/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Калдаръма" с площ от 
4671кв.м. /четири хиляди шестстотин 
седемдесет и един кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята: четвърта. 
Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

1202,30лв. /хиляда двеста и два 
лева и 30ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2293  4204/17-02-2021  4204

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.458 /номер по 
предходен план: 000458/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.458 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, четири 
пет осем/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 
7521кв.м. /седем хиляди петстотин 
двадесет и един кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници

2233,70лв. /две хиляди двеста 
тридесет и три лева и 70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2294  4205/17-02-2021  4205

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.430 /номер по 
предходен план: 000430/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.430 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, четири 
три нула/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 
9529кв.м. /девет хиляди петстотин 
двадесет и девет кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници

2830,10лв. / две хиляди 
осемстотин и трийсет лева и 
10ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2295  4206/17-02-2021  4206

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.427 /номер по 
предходен план: 000427/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.427 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, четири 
две седем/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 
11267кв.м. /единадесет хиляди двеста 
шестдесет и седем кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен по 

3346,30лв. /три хиляди триста 
четиридесет и шест лева и 30ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС
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съществуващи стари реални граници

 2296  4207/17-02-2021  4207

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.393 /номер по 
предходен план: 000393/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.393 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, три 
девет три/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 
7109кв.м. /седем хиляди сто и девет 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници

2111,40лв. /две хиляди сто и 
единадесет лева и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2297  4208/17-02-2021  4208

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.16.390 /номер по 
предходен план: 000390/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.16.390 /едно седем девет седем 
четири точка, едно шест точка, три 
девет нула/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Попови каби" с площ от 
33653кв.м. /тридесет и три хиляди 
шестстотин петдесет и три кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
четвърта. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

8662,30лв. /осем хиляди 
шестстотин шестдесет и два лева 
и 30ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2298  4209/17-02-2021  4209

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.37.306 /номер по 
предходен план: 000275/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.37.306 /едно седем девет седем 
четири точка, три седем точка, три 
нула шест/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Крък 
харман" с площ от 1521кв.м. /хиляда 
петстотин двадесет и един кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

451,70лв. /четиристотин 
петдесет и един лева и 70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2299  4210/17-02-2021  4210

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.12.210 /номер по 
предходен план: 000148/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.12.210 /едно седем девет седем 
четири точка, едно две точка, две 
едно нула/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: е от 
18.04.2018г., местност "Дамчетата" с 
площ от 17484кв.м. /седемнадесет 
хиляди четиристотин осемдесет и 
четири кв.м / трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 

6372,90лв. /шест хиляди триста 
седемдесет и два лева и 90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС
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трета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

 2300  4211/17-02-2021  4211

обл.Бургас, общ.Средец, с адрес на 
поземления имот : с.Дебелт, ул. "Атанас 
Манчев" с идентификатор 20273.501.834 
по КККР на с.Дебелт / номер по 
предходен план: 364, квартал: 46/ 
одобрен със заповед № 2596/08.02.1965г. 
на ИД на АГКК

240/1225кв.м /двеста и четиридесет 
върху хиляда двеста двадесет и пет 
кв.м/ идеални части придаваеми от 
улица към УПИ III-364 /три римско, 
триста шестдесет и четири/ в квартал 
46 / четиридесет и шест/, целия с 
площ от 1225кв.м по ПУП на 
с.Дебелт, одобрен със заповед №
2596/08.02.1965г., а съгласно КККР 
на село Дебелт, община Средец, 
одобрен със заповед № РД-18- 84 от 
19.11.2015г. на ИД на АГКК, 
поземлен имот с идентификатор 
20273.501.834 /две нула две седем три 
точка, пет нула едно точка, осем три 
четири/,последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот е 
от 09.02.2021г.,с площ от 3313 
кв.м /три хиляди триста и тринадесет 
кв.м/, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско застрояване/ 
до 10м./

918,50лв. /деветстотин и 
осемнадесет лева и 50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец / ЕИК 
000056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2301  4212/22-02-2021  4212

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.109.654 /номер по 
предходен план: 000654/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.109.654 /едно седем девет 
седем четири точка, едно нула девет 
точка, шест пет четири/ по плана на 
гр. Средец, одобрени със заповед №
РД-18-631/07.03.2018г. на ИД на 
АГКК, последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: е със 
заповед 18-9630 от 09.10.2020г. на 
началника на СГКК-Бургас, местност 
"Черквището" с площ от 
2373кв.м. /две хиляди триста 
седемдесет и три кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята:девета. 
Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

115,70лв. /сто и петнадесет лева 
и 70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2302  4213/22-02-2021  4213

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.666 /номер по 
предходен план: 000666/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.666 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, шест 
шест шест/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"малката река" с площ от 
7290кв.м. /седем хиляди двеста и 
деветдесет кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята:трета. 
Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

2657,20лв. /две хиляди 
шестстотин петдесет и седем 
лева и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.683 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, шест 
осем три/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
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 2303  4214/22-02-2021  4214

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.683 /номер по 
предходен план: 000683/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
34718кв.м. /тридесет и четири хиляди 
седемстотин и осемнадесет кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

3437,10лв. /три хиляди 
четиристотин тридесет и седем 
лева и 10ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2304  4215/22-02-2021  4215

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.26.688 /номер по 
предходен план: 000688/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.26.688 /едно седем девет седем 
четири точка, две шест точка, шест 
осем осем/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Малката река" с площ от 
4581кв.м. /четири хиляди петстотин 
осемдесет и един кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята: трета. 
Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

1669,80лв. /хиляда шестстотин 
шестдесет и девет лева и 80ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2305  4216/22-02-2021  4216

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.22.703 /номер по 
предходен план: 000703/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.22.703 /едно седем девет седем 
четири точка, две две точка, седем 
нула три/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Болуджа" с площ от 2178кв.м. /две 
хиляди сто седемдесет и осем кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

93,40лв. /деветдесет и три лева и 
40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2306  4217/22-02-2021  4217

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.109.711 /номер по 
предходен план: 000711/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.109.711 /едно седем девет 
седем четири точка, едно нула девет 
точка, седем едно едно/ по плана на 
гр. Средец, одобрени със заповед №
РД-18-631/07.03.2018г. на ИД на 
АГКК, последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Черквището" с площ от 
12460кв.м. /дванадесет хиляди 
четиристотин и шестдесет кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

534,50лв. /петстотин тридесет и 
четири лева и 50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.720 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
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 2307  4218/22-02-2021  4218

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.720 /номер по 
предходен план: 000720/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

две нула/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
1523кв.м. /хиляда петстотин двадесет 
и три кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
седма. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

150,80лв. / сто и петдесет лева и 
80ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2308  4219/22-02-2021  4219

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.725 /номер по 
предходен план: 000725 по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.725 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
две пет/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
3769кв.м. /три хиляди седемстотин 
шестдесет и девет кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

373,10лв. /триста седемдесет и 
три лева и 10ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2309  4220/22-02-2021  4220

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.733 /номер по 
предходен план: 000733/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.733 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
три три/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
11407кв.м. /единадесет хиляди 
четиристотин и седем кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

1129,30лв. / хиляда сто двадесет 
и девет лева и 30ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2310  4221/22-02-2021  4221

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.19.740 /номер по 
предходен план: 000740/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.19.740 /едно седем девет седем 
четири точка, едно девет точка, седем 
четири нула / по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Лисичи баир" с площ от 
6956кв.м. /шест хиляди деветстотин 
петдесет и шест кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: гори и храсти в земеделска 
земя, категория на земята: седма. 
Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

688,60лв. /шестстотин осемдесет 
и осем лева и 60ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС
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 2311  4222/23-02-2021  4222

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.1.144 /номер по 
предходен план: 001144/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.1.144 /едно седем девет седем 
четири точка, едно точка, едно 
четири четири/ по плана на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Болуджа" с площ от 2521кв.м. /две 
хиляди петстотин двадесет и един 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 
девета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

108,20лв. /сто и осем лева и 
20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2312  4223/23-02-2021  4223

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.42.117 /номер по 
предходен план: 042117/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.42.117 /едно седем девет седем 
четири точка, четири две точка, едно 
едно седем/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Дервишки път" с площ от 
8631кв.м. /осем хиляди шестстотин 
тридесет и един кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване:изоставена орна земя, 
категория на земята: пета. Имота е 
възстановен по съществуващи стари 
реални граници.

1141,90лв. /хиляда сто 
четиридесет и един лева и 90ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2313  4224/23-02-2021  4224

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.42.129 /номер по 
предходен план: 042129/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.42.129 /едно седем девет седем 
четири точка, четири две точка, едно 
две девет/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Дервишки път" с площ от 
5308кв.м. /пет хиляди триста и осем 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

975,30лв. /деветстотин 
седемдесет и пет лева и 30ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2314  4225/23-02-2021  4225

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.42.167 /номер по 
предходен план: 042167/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.42.167 /едно седем девет седем 
четири точка, четири две точка, едно 
шест седем/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Дервишки път" с площ от 
1182кв.м. /хиляда сто осемдесет и два 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

217,20лв. /двеста и седемнадесет 
лева и 20ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

Поземлен имот с идентификатор 

Page 400 of 403А к т о в е

9.3.2021 г.http://192.168.1.6/e_municipality/Acts/n_results.php?short=0



 2315  4226/23-02-2021  4226

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.42.182 /номер по 
предходен план: 042182/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

17974.42.182 /едно седем девет седем 
четири точка, четири две точка, едно 
осем две/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Дервишки път" с площ от 
3936кв.м. /три хиляди деветстотин 
тридесет и шест кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

781,10лв. /седемстотин 
осемдесет и един лева и 10ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2316  4227/23-02-2021  4227

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.42.194 /номер по 
предходен план: 042194/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.42.194 /едно седем девет седем 
четири точка, четири две точка, едно 
девет четири/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Дервишки път" с площ от 
3525кв.м. /три хиляди петстотин 
двадесет и пет кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен по 
съществуващи стари реални граници.

647,70лв. /шестстотин 
четиридесет и седем лева и 70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2317  4228/25-02-2021  4228

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.42.203 /номер по 
предходен план: 042203/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.42.203 /едно седем девет седем 
четири точка, четири две точка, две 
нула три/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Дервишки път" с площ от 
2528кв.м. /две хиляди петстотин 
двадесет и осем кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

464,50лв. /четиристотин 
шестдесет и четири лева и 50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2318  4229/25-02-2021  4229

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.43.8 /номер по 
предходен план: 043008/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.43.8 /едно седем девет седем 
четири точка, четири три точка, осем/ 
по плана на гр. Средец, одобрени със 
заповед № РД-18-631/07.03.2018г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на 
КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Градишка река" с площ от 
5562кв.м. /пет хиляди петстотин 
шестдесет и два кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

899,40лв. /осемстотин 
деветдесет и девет лева и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

Поземлен имот с идентификатор 
17974.43.22 /едно седем девет седем 
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 2319  4230/25-02-2021  4230

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.43.22 /номер по 
предходен план: 043022/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

четири точка, четири три точка, две 
две/ по плана на гр. Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Градишка река" с площ от 
5000кв.м. /пет хиляди кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне.

808,50лв. /осемстотин и осем 
лева и 50ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2320  4231/25-02-2021  4231

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.43.48 /номер по 
предходен план: 043048/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.43.48 /едно седем девет седем 
четири точка, четири три точка, 
четири осем/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Градишка река" с площ от 
1699кв.м. /хиляда шестстотин 
деветдесет и девет кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
трета. Имота е възстановен с плана за 
земеразделяне

274,70лв. /двеста седемдесет и 
четири лева и 70ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2321  4232/25-02-2021  4232

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.44.1 /номер по 
предходен план: 044001/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.44.1 /едно седем девет седем 
четири точка, четири четири точка, 
едно/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Чебук 
дере" с площ от 10715кв.м. /десет 
хиляди седемстотин и петнадесет 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне

1890,10лв. /хиляда осемстотин и 
деветдесет лева и 10ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2322  4233/25-02-2021  4233

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.44.3 /номер по 
предходен план: 044003/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.44.3 /едно седем девет седем 
четири точка, четири четири точка, 
три/ по плана на гр. Средец, одобрени 
със заповед № РД-18-631/07.03.2018г. 
на ИД на АГКК, последно изменение 
на КККР, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение, местност 
"Чебук дере" с площ от 2915кв.м. /две 
хиляди деветстотин и петнадесет 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне

471,40лв. /четиристотин 
седемдесет и един лева и 40ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.44.33 /номер по 

Поземлен имот с идентификатор 
17974.44.33 /едно седем девет седем 
четири точка, четири четири точка, 
три три/ по плана на гр. Средец, 
одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
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 2323  4234/25-02-2021  4234

предходен план: 044033/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност "Чебук 
дере" с площ от 3499кв.м. /три хиляди 
четиристотин деветдесет и девет 
кв.м / трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: трета. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне

565,80лв. /петстотин шестдесет 
и пет лева и 80ст./

Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2324  4235/25-02-2021  4235

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.44.118 /номер по 
предходен план: 044118/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.44.118 /едно седем девет седем 
четири точка, четири четири точка, 
едно едно осем/ по плана на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Ходжевец" с площ от 5500кв.м. /пет 
хиляди и петстотин кв.м / трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: 
шеста. Имота е възстановен с плана 
за земеразделяне.

490,10лв. /четиристотин и 
деветдесет лева и 10ст./

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС

 2325  4236/25-02-2021  4236

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, 
идентификатор 17974.44.121 /номер по 
предходен план: 044121/ по КККР на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-18-
631/07.03.2018г. на ИД на АГКК

Поземлен имот с идентификатор 
17974.44.121 /едно седем девет седем 
четири точка, четири четири точка, 
едно две едно/ по плана на гр. 
Средец, одобрени със заповед № РД-
18-631/07.03.2018г. на ИД на АГКК, 
последно изменение на КККР, 
засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, местност 
"Ходжевец" с площ от 
12727кв.м. /дванадесет хиляди 
седемстотин двадесет и седем кв.м / 
трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, категория на 
земята: шеста. Имота е възстановен с 
плана за земеразделяне.

1134,00лв. /хиляда сто тридесет 
и четири лева/

Имотът се управлява 
от Кмета на община 
Средец /ЕИК 
00056878/ на 
основание чл.12, ал.5 
от ЗОС
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