
ГЛАВЕН РЕГИСТЪР

за общинска собственост

частна

Номер и дата

на акта за ОС

Номер на
преписката

(досието,РЗ)

Местонахождение

на имота

Правно

основание

Бивш

собственик

Описание

на имота

Признати или
учредени вещни права

(кому, основание)

Имотът, ликвидиран
като общински

(основание, дата,

№ на преписката)

Имотът
в състава

търговско
(наименование

основание

1 

12-02-1997
1

гр.Средец пл."Г.Димитров" 

№3 парцел І квартал 

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № С-08-00-

0330 от 20.12.1996г на 

МФ.

държавата

Масивна триетажна сграда - хотел от 

253,30кв. находяща се в парцел І квартал 

26 по плана на гр.Средец с прилежащ 

терен от 1600кв.м.Целият имот е 

общински.Сградата е застроенапрез 

1959г.

С решение №157/2000г и №

222/2001г на ОбС гр.Средец и 

заповед №670/25.07.2002г на 

Кмета на Община гр.Средец 

предоставено безвъзмездно 

ползване за срок от 10год. на 

Районен съд, Окр.следствена 

служба 

гр.Бургас,Териториално 

следств. отделение 

Средец,Районна прокуратура 

гр.Средец.

2 

12-02-1997
1

гр.Средец пл."ГVДимитров" 

№3 парцел І квартал 46  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № 08-00-

0330/20.12.1996г. на 

МФ. 

държавата 

Читалищна сграда на два етажа със 

застроена площ от 720кв.м.,застроена 

през 1959г.,нахо- дяща се в парцел І 

квартал 46 по плана на гр.Средец с 

прилежащ терен от 1950кв.м.Сградата 

масивна.

С решение № 287/27.02.2002г 

на ОбС гр.Средец се 

предоставя безвъзмездно 

право на ползване на 

читалищното насто- ятелство 

гр.Средец. 

5 

13-02-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" блок №

19  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед № РД-09-95 от 

30.10.1996г.на 

Областна 

администрация Бургас.

държавата

Едропанелен жилищен блок състоящ се 

от три секции вх.А- 4етажен - 3,2,2 от 

4тристайни ап вх.Б- 5етажен- 3,1,2 от 

3трист.,4едност. и 4 двуст.,вх.В- 4етажен-

2,2,3 от 6двуст.и 3 трист., общински 

жилища.Застроена площ на 749кв.м. в 

квартал 136 блок № 4 по плана на 

гр.Средец.Година на застрояване 1993.

18 

02-04-1997
1

гр.Средец ул."В.Коларов" 

№21 парцел ІV квартал 22  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед № С-08-00-

0489 от 21.03.1995г. на 

Министерство на 

финансите. 

държавата 

Масивна сграда на етаж и половина с 

квадратура от 114кв.м. и прилежащ терен 

от 1400кв.м. находящи се в парцел ІV 

квартал 22 по планана гр.Средец.

"БКС"ЕООД гр

решение 

09.02.1997

съвет гр

20 

26-05-1997
1 с.Дебелт,извън регулация Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС.

Паракотелна станция и съоръженията към 

нея,масивна,строена през1982г на площ 

от 632кв.м. и прилежащ терен 

от5,29дка,представляващ част от 

кадастр.№172 по плана за земеразделяне 

нас.Дебелт.

22 

22-07-1997
1

гр.Средец ул."Иван Вазов"№

7  

Член 2 ал.1 т.6 от 

Закона за общинската 

собственост.

държавата

Двустаен апартамент ет.І ап.1 - 52,40кв.м. 

Тристаен апартамент ет.І ап.2 - 69,40кв.м. 

Двустаен апартамент ет.3 ап.9-

52,40кв.м.Двустаен апартамент ет.4 ап.16-

52,40кв.м.Всички жилища, находяще се в 

четири етаженжилищен блок в квартал 9 

парцел ХІІІ поплана на гр.Средец 

ул."И.Вазов" № 7

23 

24-07-1997
1

гр.Средец ул."Д.Благоев"26 

парцел ІІІ квартал 26  

Чллен 2 ал.1 т.6 от 

Закона за общинската 

собственост.

Двуетажна жилищна сграда/източната 

сграда/ от 160кв.м.,масивна,строена през 

1950г.;Втори етаж от триетажна масивна 

сграда/западна частот 99,6кв.м.,строена 

през 1938г.,прилежащ общински терен 

от413кв.м.находящи се в парцелІІІ 

квартал 26 по плана на гр.Средец.

С договор от 11.03.2004г се 

предоставя за безв.ползване за 

срок от 3год.втори етаж от 

2МЖС/източна част/на 

Институт по земеделие 

гр.Карнобат.

24 

05-09-1997
1

с.Кубадин,област Бургас 

парцел ХІІ имот № 210 

квартал 14  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Незастроен терен от 1135кв.м., 

представляващ имот №210 квартал 14 по 

плана на с.Кубадин.

25 

05-09-1997
1

с.Г.Ябълково парцел І квартал 

51  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед № РД-11-526 

от 14.07.1997г на 

Обл.управител.

Сграда-фурна на един етаж,застроена на 

72кв.м. заедно с прилежащ терен от 

650кв.м.,представляващо парцел Іквартал 

51 по плана на с.Г.Ябълково.

26 

05-09-1997
1

с.Суходол,област Бургас 

парц.ХІ кв.37  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-564 от 

25.07.1997г на 

Обл.управител.

Фурна на един етаж,застроена на 

324,80кв.м. заедно с дворно място от 

880кв.м.,образу- ващо парцел ХІ квартал 

37 по плана нас.Суходол.

27 

05-09-1997
1

с.Зогорци,област Бургас 

парцел ХІ кв.47  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-534 от 

14.07.1997г на 

Обл.управител Бургас.

държавата

51% ид.части от масивна едноетажна 

сграда-фурна,цялата застроена на 225 

кв.м., ведно с 51% ид.част от дворно 

място,цялото от 880кв.м.,образуващо 

парцел ХІ квартал 47 по плана на 

с.Загорци.

28 

11-09-1997
1

Гр.Средец ул."В.Коларов" 

бл.4 вх.А ет.3 ап.8  

Член 2 ал.1 т.6 от 

Закона за общинската 

собственост и договор 

за замяна от 04.09.1997 

Станка Кралева Иванова 

Едностаен апартамент от 

40,71кв.м.,избено помещение от 

7,17кв.м.,общи части 5,113кв.м. ид.части 

1,616% и право на строеж върху 

общинско място огт 

45,823кв.м.Апартамента сенамира в блок 

4 вх.А ет.ІІІ ап.8 гр.Средец ул"Васил 

Коларов".

29 

16-09-1997
1

гр.Средец ул."В.Коларов" 

бл.1а квартал 4  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-820 

от 10.09.1997г. на 

Областен управител. 

Вх.А ет.1 ап.2 - едностаен Вх.А ет.5 ап.14 

- едностаен. 

30 

16-09-1997
1

гр.Средец ул."В.Коларов" 

бл.4 квартал 14  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед №РД-11-821 

от 10.09.1997г. на 

Областен управител.

Вх.В ет.5 ап.44 - едностаен Вх.В ет.2 

ап.35 - едностаен.

31 

16-09-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" блок 5 

парц.І квартал 56  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-816 

от 10.09.1997г. на 

Областен управител. 

Вх.А ет.1 ап.2 - едностаен Вх.Г ет.1 ап.30 

- едностаен Вх.Г ет.2 ап.33 - едностаен.

32 

17-09-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" бл.6 

квартал 56  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-817 

от 10.09.1997г на 

Областен управител 

Бургас. 

Вх.А ет.1 ап.1 - двустаен Вх.А ет.1 ап.2 -

едностаен Вх.А ет.1 ап.3 - двустаенВх.А 

ет.3 ап.8 - едностаенВх.А ет.4 ап.11 -

едностаен.

33 

17-09-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" бл.7 

квартал 56  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-818 

от 10.09.1997гна 

Областен управител 

Бургас.

Вх.А ет.1 ап.1 - двустаен Вх.А ет.1 ап.2 -

едностаен Вх.А ет.1 ап.3 - двустаенВх.Б 

ет.1 ап.14 - двустаенВх.Б ет.2 ап.16 -

двустаен.

34 

17-09-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" бл.8 

квартал 67  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед №РД-11-815 

от 10.09.1997г.на 

Областен управител 

Бургас.

Вх.А ет.2 ап.5 - едностаен Вх.Б ет.1 ап.11 

- двустаен.

35 

17-09-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" блок 9 

квартал85  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РДІ11-823 

от 

10.09.1997г.наОбластен 

управител Бургас. 

Вх.А ет.1 ап.1 - двустаен Вх.А ет.3 ап.7 -

двустаен Вх.В ет.3 ап.28 - едностаен.

36 

29-09-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" блок 10 

квартал 69.  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-822 

от 10.09.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Вх.Б ет.1 ап.10 - едностаен.

37 

30-09-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" бл.11 

квартал 100.  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-819 

от 10.09.1997г на 

Областен управител 

Бургас. 

Вх.А ет.1 ап.2 - едностаен Вх.В ет.4 ап.31 

- двустаен. 

38 

30-09-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" бл.12 

кв.69  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-824 

от 10.09.1997г.на 

Областен управител 

Бургас. 

Вх.А ет.1 ап.3 - двустаен Вх.А ет.4 ап.11 -

едностаен Вх.В ет.1 ап.23 - двустаенВх.В 

ет.3 ап.28 - едностаен.

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 
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39 

30-09-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" бл.14 

квартал 120  

и заповед № РД-11-827 

от 10.09.1997г на 

Областен управител 

Бургас. 

Вход Б етаж 3 ап.28 - едностаен. 

40 

30-09-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" бл.15 

квартал 12  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-826 

от 10.09.1997г.на 

Областен управител 

Бургас.

Вх.Б ет.1 ап.10 - едностаен.

41 

30-09-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" блок 17 

квартал 126  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-825 

от 10.09.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Вх.А ет.1 ап.2 - двустаен Вх.В ет.1 ап.24 -

двустаен Вх.В ет.2 ап.27 - двустаенВх.В 

ет.2 ап.28 - едностаен.

42 

30-09-1997
1

гр.Средец 

ул."Преображенска" блок 18 

квартал 146.  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед №РД -11-828 

от 10.09.1997г на 

Областен управител 

Бургас. 

Вх.А ет.1 ап.1 - тристаен Вх.Б ет.1 ап.8 -

едностаен. 

43 

10-12-1997
1

гр.Средец парцел ІV квартал 

150 промишлена зона 

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-

1167 от 25.11.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Администрация-88кв.м.,КПП-

33кв.м.,Сграда навес и стая-

70кв.м.,акумулаторно и лаборато- рия-

102кв.м.,бит. сгрда-100кв.м.,навес 

суровитухли-616кв.м.,машинно-

393кв.м.,складово пом.1-61кв.м.,складово 

помещение 2 -65кв.м.,глинохранилище-

360кв.м.,трафопост-65кв.м. ъгл.навес 

тухли-313кв.м.,работилница-

453кв.м.,мет.навес рингова пещ-

429кв.м.,,мет.навес въгл.-120кв.м.,баня и 

тоалетна-

62кв.м,прил.терен27900кв.м.,ринг.пещ-

765кв.м.,пбс-200кв.м.

ССМ-Средец ЕООД на 

основание решение от 

22.07.1997

44 

11-12-1997
1

с.Загорци,област Бургас 

парцел І кв.46  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед № РД-11-964 

от 29.09.1997г на 

Обл.управител Бургас.

40,9% идеални части от масивна 

търговска сграда на два етажа,цялата 

застроена на 221кв.м.,заедно с правото на 

строеж върхудърж.парцел І квартал 46 по 

плана нас.Загорци.

45 

11-12-1997
1

с.Орлинци,област Бургас 

квартал 41  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-533 от 

27.06.1997г. на 

Областен управител.

1/2 идеална част от едноетажна сграда 

фурна,цялата застроена на 212кв.м., 

находяща се в квартал 41 по плана 

на`с.Орлинци, заедно с правото на 

строежвърху държавна земя.

С договор от 01.08.2005г се 

учредява безв.право на 

ползване за срок от 5год. 

върху 40кв.м. помещение от 

сградата на Общински съюз на 

пенсионерите гр.Средец.

46 

11-12-1997
1

гр.Средец ул."Л.Димитрова" 

№ 4 парцел ІV имот 

пл.№1171 квартал 46  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-

1294 от 25.11.1997г.на 

Областен управител 

Бургас.

Втори жилищен етаж с площ от 110кв.м. 

от двуетажна масивна сграда, находяща 

се в парцел ІV квартал 46 по плана на 

гр.Средецведно с идеални части от 

общите части на сградата.

47 

12-12-1997
1

гр.Средец ул."Х.Димитър" 

№1 парцел І имот пл. №1303 

в квартал 84.  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед № РД-11-1292 

от 25.11.1997г. на 

Областен управител 

Бургас.

Сграда - баня, едноетажна с избени 

помещения, на площ от 378кв.м. и дворно 

място с площ от 1280кв.м.,съставляващо 

парцел І имот пл.№1303 в квартал 84 по 

плана на гр.Средец.

"Младина" 

75 

02-02-1998
1

гр.Средец парцел ХVІІ 

квартал 47  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-

1453 от 15.12.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Сгради-битов комбинат с площ от 

240кв.м., столова,кухня и клуб с площ от 

300кв.м. и дворно място с площ от 

1313кв.м. съставляващопарцел ХVІІ 

квартал 47 по плана на Средец.

С договор от 29.08.2003г 

бъзв.ползване за 5год.от 

"Център за аграрна 

информация и консултации" 

върху 115кв.м. площ от ІІ-ри 

етаж . С договор от 

05.01.2004г безв.ползване за 

5год. от Агенция Социално 

подпомагане към МТСП върху 

седем помещения на ІІІ-ти 

етаж.Договорът продължен с 

решение №196/27.01.2009г на 

10год. безвъзм.право на 

ползване. С договор от 

14.05.08г. безв.ползв.на 

378кв.м. от І-ви ет.на 

ОСКБорба.

"Младина" 

с решение от 

76 

02-02-1998
1

гр.Средец парцели ХІІ и ХVІІ 

квартал 150.  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-

1451 от 15.12.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Сгради на мебелен цех със застроена 

площ от 245кв.м. и дворно място от 6 

960кв.м. съставляващи парцели ХVІІ и 

ХІІ квартал 150по плана на гр.Средец.

"Младина" 

Съгл.решение от 

на БОС "Младина

гр.Средец се заличава от 

търговския регистър

77 

02-02-1998
1

гр.Средец парцел І квартал 

81а 

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-

1562 от 29.12.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Сгради-ателиета: за ботови услуги-

17кв.м. за КПП-60кв.м.,стъклопоставяне-

35кв.м., ателие с хладилна камера-

60кв.м.,ателие-35кв.м., находящи се в 

парцел І квартал 81а по плана на 

гр.Средец с правото на строеж.

"Младина" 

78 

04-02-1998
1

гр.Средец парцел ХІІІ квартал 

150  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед №РД-11-

1506 от 20.12.1997г на 

Областен управител 

Бургас. 

Масивна сграда с площ от 

137кв.м.,метален павилион 

от1080кв.м.,навес материали - 100 кв.в. и 

дворно място от 4140кв.м. в парцел ХІІІ 

квартал 150 по плана на гр.Средец.

"Младина

гр.Средец

решение от 

БОС "Младина

заличава от търговския 

регистър

79 

04-02-1998
1

гр.Средец парцел ІХ квартал 

150  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед №РД-11-

1504 от 20.12.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Сгради - канцелария,склад и дарак със 

застроена площ от 86кв.м. и дворно място 

от 970кв.м.,съставляващо парцел ІХ 

квартал 150имот 2203 по плана на 

гр.Средец и помощнипостройки с площ 

от 51кв.м.

"Младина" 

С решение от 

БОС "Младина

заличава от търговския 

регистър

80 

04-02-1998
1

гр.Средец парцел VІІІ квартал 

150  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-

1505 от 04.02.1998г на 

Областен управител 

Бургас.

Сгради-бояджийска работилница с площ 

от 40кв. м.,разливовъчна-40кв.м.,мебелен 

цех-140кв.м., парен котел-30кв.м. и 

дворно място от 1660кв.м.в парцел VІІІ 

квартал 150.

"Младина 

С решение от 

БОС "Младина

гр.Средец се зали

търговския регистър

81 

04-02-1998
1

гр.Средец парцели І и ХVІ 

квартал 150.  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед №РД-11-

1584 от 29.12.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Сгради- производствено 

помещение"шивачи" с площ от 

333кв.м.,административна сграда-24кв. 

м.,битово помещение- 100кв.м.,водно 

отопление96кв.м.,стол разливовъчна от 

40кв.м. и терен от 

5000кв.м.,представляващи парцел І и 

ХVІквартал 150 по плана на гр.Средец.

"Младина" 

решение на БОС от 

17.07.1996

28.08.2001

"Младина

се залича ва от търговския 

регистър

82 

04-02-1998
1

гр.Средец парцел ХІІ квартал 

61  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-

1454 15.12.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Сграда "Баня" №1 със застроена площ от 

250кв. и дворно място от 

640кв.м.съставляващо парцел ХІІ квартал 

61 по плана на гр.Средец.

"Младина 

решение на БОС от 

17.07.1996

83 

04-02-1998
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1459 

от 15.12.1997г на 

Обл.управител 

Масивна едноетажна сграда със застроена 

площ от 340кв.м. и дворно място от 

4120кв.м. образуващо парцел І квартал 42 

по плана нас.Дебелт.

84 

04-02-1998
1 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед № РД-11-

1452/15.12.1997г на 

Обл.управител.

държавата

Ателие за услуги с площ от 18кв.м. и 

книжарница - 36кв.м. находяще се в 

търговски комплекс парцел І квартал38 по 

плана на с.Дебелт, ведно с правотона 

строеж в/у държавна земя и ид.частиот 

общите части.

85 

04-02-1998
1 с.Дебелт парцел І квартал38  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1568 

от 29.12.1997г на 

Обл.управител.

Шивашко ателие с площ от 

200кв.м.,находящо се в сграда "Търговски 

комплекс"- парцел І квартал 38 по плана 

на с.Дебелт, ведно със съответните 

ид.части от общите части насградата и 

право на строеж върху държавназемя.

86 

05-02-1998
1

гр.Средец парцел І квартал 46 

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-663 

от 12.08.1997г на 

Областен управител 

Бургас 

Спомагателни сгради 2броя към 

читалище съот- ветно с площ от 170кв.м. 

и 80кв.м.,построени в парцел І квартал 46 

по плана на гр.Средец.

87 

05-02-1998
1

гр.Средец парцел ІХ квартал 

81.  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-

1487 от 20.12.1997г на 

Областен управител 

Терен от 710кв.м., парцел ІХ квартал 81 , 

отреден за жилищно строителство.
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Бургас

88 

06-02-1998
1

гр.Средец парцел І квартал 

103  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-956 

от 29.09.1997г на 

Областен управител 

Бургас. 

Сграда/бивше училище/ с площ от 

300кв.м. и две спомагателни сгради, 

прилежащ терен от 5000кв.м. в парцел І 

квартал 103 отреден за жил.строителство 

и КОО.

91 

09-02-1998
1

гр.Средец парцел ІХ квартал 

27  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-953 

от 26.09.1997г на 

Областен управител 

Бургас. 

Масивна сграда/ бивше училище/ на 2 

етажа със застроена площ от 280кв.м. и 

дворно място от 4500кв.м. образуващ 

парцел ІХ квартал 27 по плана на 

гр.Средец.

92 

04-03-1998
1

с.Дебелт,област Бургас 

квартал 39  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1521 

от 20.12.1997г на 

Обл.управител.

ЕПЖБ Общежитие №1 с апартаменти №: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 

20,21,22.

93 

04-03-1998
1

с.Дебелт,област Бургас 

квартал 39  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед № РД-11-1511 

от 20.12.1997г на 

Обл.управител.

ЕПЖБ №2 с апартаменти:ниска част -

№:2,3,8,20, висока част: №4,17,18.

94 

04-03-1998
1 с.Дебелт,област Бургас кв.39  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед № РД-11-1512 

от 20.12.1997г на 

Обл.управител.

ЕПЖБ №3 с апартаменти:ниска част: 

№1,2,7,8,9,13,15, висока част: №11,16, 

17,18,21,22.Общежитие.

95 

04-03-1998
1

с.Дебелт, област Бургас кв.39 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1154 

от 20.12.1997г на 

Обл.управител.

ЕПЖБ №4 кв.39 апартемент №17 

едностаен вх.Б ет.2.

96 

04-03-1998
1

с.Дебелт,област Бургас кв.39. 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1510 

от 20.12.1997г на 

Обл.управител. 

ЕПЖБ №5 вх.А ет.3 ап.8 едностаен, вх.Б 

ет.4 ап.23 едностаен. 

97 

04-03-1998
1

с.Дебелт, област Бургас кв.39 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1509 

от 20.1997г на 

Обл.упарвител.

ЕПЖБ №6-вх.Б ет.1 ап.14- едностаен, ет.2 

ап.18-двустаен,ет.4 ап.23- едностаен.

98 

04-03-1998
1 с.Дебелт,област Бургас кв.34  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1513 

от 20.12.1997г на 

Обл.управител.

ЕПЖБ №3 квартал 34 вх.Б ет.1 ап.15-

едностаен.

99 

04-03-1998
1

с.Дебелт,област Бургас извън 

регулация 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1518 

от 20.12.1997г на 

Обл.управител.

ЕП об.№6 "Бригадирски лагер", 

Апартементи:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12.

100 

04-03-1998
1

с.Дебелт,област Бургас извън 

регулация 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1520 

от 20.12.1997г на 

Обл.управител.

ЕПЖБ №5 "Бригадирски лагер", 

Апартементи №: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12.

101 

04-03-1998
1 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед № РД-11-

1519/20.12.1997г на 

Обл.управител.

ЖБ №4 "Бригадирски лагер", 

ап.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

102 

04-03-1998
1 с.Дебел, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1516 

от 20.12.1997г

ЕПЖБ №12 с апартаменти: вх.А ет.1 ап.5 

едностаен,ет.3 ап.8 едностаен ап.9-

двустаен,вх.Б ет.1 ап.11, ет.2 ап.14 

еднстайни.

103 

06-03-1998
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1515 

от 20.12.1997г на 

Обл.управител.

ЕПЖБ №7 с апартаменти:вх.А ет.4 ап.4 

тристаен,ет.3 ап.8 едностаен,вх.Б ет.1 

ап.11 и ет.2 ап.14 - едностайни.

104 

06-03-1998
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1517 

20.12.1997г на 

Обл.управител.

ЕПЖБ №13 с апартаменти: вх.А ет.1 ап.2-

едностаен,ет.2 ап.4 двустаен,ап.6-

едностаен,вх.Б ет.2 ап.15 двустаен.

105 

06-03-1998
1 гр.Средец парка 

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-

1196 от 25.11.1997г на 

Областен управител 

Бургас 

Спортна база:Двуетажна масивна сграда 

от 234 кв.м. и терен стадион с площ от 

16,5дка, находящи се в парка на 

гр.Средец.

106 

06-03-1998
1

с.Дебелт,област Бургас 

парцел ІХ квартал 42  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-1293 

от 25.11.1997г на 

Обл.управител.

Терен спортен комплекс и съоръжения 

към него и сграда/съблекални/ с обща 

площ на целия терен от 38500кв.м. 

впарцел ІХ квартал 42 по плана на 

с.Дебелт.

107 

06-03-1998
1

гр.Средец парцел ІІ квартал 

83  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-

1189 25.11.1997г на 

Областен управител 

Бургас 

Дворно място с площ от 2500кв.м. 

съставляващо парцел ІІ квартал 83 по 

плана на гр.Средец. 

108 

06-03-1998
1 гр.Средец 

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед №РД-11-

1195/ 25.11.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Дворно място от 3100кв.м.,находящо се 

между квартали2-32-33-29 по плана на 

гр.Средец.

109 

06-03-1998
1 гр.Средец 

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед № РД-11-

1193 от 25.11.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Терен от 13200кв.м. съставляващ квартал 

35 по плана на гр.Средец.

110 

09-03-1998
1

гр.Средец парцел ІІ квартал 

89  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед №РД-11-

1197 от 25.11.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Терен от 7350кв.м.съставляващ парц.ел ІІ 

квартал 89 по плана на гр.Средец.

111 

09-03-1998
1 гр.Средец квартал 40а 

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед №РД-11-

1184 от.25.11.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Терен от 2200кв.м. находящи се между 

квартали 40-41-88 квартал 40а по плана на 

гр.Средец.

Отстъпено право на строеж 

върху 72кв.м. на ЕТ"Натали-

Кръстина Ди митрова" 

гр.Бургас Отстъпено право на 

строеж в/у 140кв.м. на Асен 

К.Димитров.

112 

09-03-1998
1 гр.Средец квартал 109  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед №РД-11-

1190 от 25.11.1997г на 

Областен управител 

Бургас.

Терен с площ от 45000 съставляващ 

квартал 109 по плана на гр.Средец.

113 

09-03-1998
1

с.Факия, област Бургас 

парцел І квартал 25  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11 

1194/25.11.1997г на 

Обл.управител. 

Дворно място с площ от 3800/4300кв.м. 

идеални части от парцел І квартал 25 по 

плана на с.Факия.

114 

09-03-1998
1 с.Факия парцел І квартал 9  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11 

1191/25.11.1997г на 

Обл.управител. 

Дворно място с площ от 2300кв.м. състав-

ляващо парцел І квартал 9 по плана на 

с.Факия.

115 

09-03-1998
1

гр.Средец парцел І квартал 84 

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 

и заповед №РД-11-150 

от 16.02.1998г на 

Областен управител 

Бургас. 

Седем павилиона със застроена площ от 

120 кв. м. и прилежащ терен от 

90кв.м./открита пазар- на 

площ/,съставляващи част от парцел І 

квар-тал 84 гр.Средец.

116 

12-03-1998
1 с.Малина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№137/17.01.1995г на 

ПК. 

Лозе от 0,644дка, седма категория, 

м/ст"Новите лозя", представляващо имот 

№7045 по картата на землищетона 

с.Малина.

117 

12-03-1998
1 с.Малина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение №1 

от 18.01.1995г на ПК.

Нива от 9,998дка,трета категория,м/ст 

"Витанова могила", имот №6081 по 

картата на землището на с.Малина.

118 

12-03-1998
1 с.Малина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№138/18.01.1995г на 

ПК.

Нива от 9,649дка, седма категория, м/ст 

"Около село", имот №6088 по картата на 

землището на с.Малина.

119 

12-03-1998
1 с.Малина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№138/18.01.1995г на 

ПК. 

Нива от 10,999дка, трета категория,м/ст 

"Нови лозя", имот № 7005 по картата на 

землището на с.Малина.

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 
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120 

12-03-1998
1 с.малина,област Бургас 

от ЗОС и решение 

№138/18.01.1995г на 

ПК. 

Ни4ва от 13,494дка,четвърта категория, 

м/ст"Около село", имот №11014 по 

картата на землещето на с.Малина.

121 

12-03-1998
1 с.Малина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№138/18.01.1995г на 

ПК. 

Нива от 22,799дка,четвърта категория, 

м/ст"Парцелите", имот №15064 по плана 

за земеразделяне на с.Малина.

122 

12-03-1998
1 с.Кубадин,Бургаска област 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№174/23.05.1995г на 

ПК.

Нива от 120,075дка,четвърта категория, в 

м/ст "Капаклийца",имот №45001 по плана 

за земеразделяне на с.Кубадин.

123 

12-03-1998
1

с.Синьо Камене, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№281/11.08.1997г на 

ПК. 

Нива от 44,630дка,осма категория,м/ст 

"Кавак орман",парцел 5 масив 4 по плана 

за земеразделяне на с.СиньоКамене.

124 

16-03-1998
1

с.Синьо Камене,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение №

281 от 11.08.1997г на 

ПК. 

Нива от 20,002дка,осма категория,м/ст 

"Ханъм кашла", парцел 4 масив 7 по 

плана за земеразделяне на 

с.СиньоКамене.

125 

16-03-1998
1

с.Синьо Камене, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№281/11.08.1995г на 

ПК. 

Нива от 27,494дка,осма категория,м/ст 

"Терзиман кория", парцел 13 масив 15 по 

плана за земеразделяне на 

с.СиньоКамене.

126 

16-03-1998
1

с.Синьо Камене, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение №

281/11.08.1997г на ПК. 

Нива от 52,100дка,осма категория,м/ст 

"Терзиман кория",парцел 13 масив 21 по 

плана за земеразделяне на с.Синьо 

Камене.

127 

16-03-1998
1 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№135/17.01.1995г на 

ПК. 

Посевна площ от 1,298дка,седма 

категория, м/ст "Анзова чешма", имот 

№002051 по плана за земеразделяне на 

с.Гранитец.

128 

16-03-1998
1 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№136/17.01.1995г на 

ПК. 

Посевна площ от 34,651дка,осма 

категория, м/ст"Срещу село", имот 

№006015 по плана за земеразделяне на 

с.Гранитец.

129 

17-03-1998
1 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№136/17.01.1995г на 

ПК. 

Посевна площ от 36,050дка,осма 

категория, м/ст"Срешу село", имот №

007014 по плана за земеразделяне на 

с.Гранитец.

130 

18-03-1998
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 

ПК. 

Нива от 30,780дка,трета категория,м/ст 

"Грозева кория",имот п.10 м.44 по плана 

за земеразделяне на с.Загорци.

131 

18-03-1998
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 

ПК. 

Пасище с храсти от 184,835дка,четвърта 

кятегория,м/ст"Ченгене баир", имот №

083001 по плана за земеразделяне 

нас.Загорци.

132 

20-03-1998
1 с.Загорци,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 

ПК. 

Изоставена нива от 57,819дка,седма 

категория, м/ст"Куба зурна",имот №

117001 по плана за земеразделяне 

нас.Загорци.

133 

23-03-1998
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 

ПК. 

Пасище с храсти от 83,314дка,девета 

категория,м/ст"Кованлъка", имот 

№172001 по плана за земеразделяне 

нас.Загорци.

134 

23-03-1998
1 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 

ПК. 

Пасище,мера от 73,531дка,девета 

катигория м/ст"Кованлъка",имокт 

№172002 по плана за земеразделяне на 

с.Загорци.

135 

23-03-1998
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 

ПК. 

Пасище с храсти от 40,074дка,девета 

категория,м/ст"Кованлъка",имот №

172003 по плана за земеразделянена 

с.Загорци.

136 

23-03-1998
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 

ПК . 

Др.селищна територия от 

31,277дка,девета 

категория,м/ст"Кованлъка",имот 

№172004 по плана за земеразделяне на 

с.Загорци.

137 

23-03-1998
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 

ПК. 

Храсти от 28,272дка,девета категория, 

м/ст"Кованлъка", имот №172005 по плана 

за земеразделяне на с.Загорци.

138 

23-03-1998
1 с.Загорци,Бургаска област 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 

ПК. 

Изоставена нива от 25,283дка,девета 

категория,м/ст"Пенерджика",имот №

173005 по плана за земеразделяне 

нас.Загорци.

139 

01-03-1998
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/07.03.1995г на 

ПК. 

Нива от 21,710дка,четвърта категория, 

м/ст"Дренака", имот №017102 по плана за 

земеразделяне на с.Дюлево.

140 

30-03-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/07.09.1995г на 

ПК .

Нива от 218,114дка, пета категория,м/ст 

"Маркова могила", имот №024003 по 

плана за земеразделяне на с.Дюлево.

141 

01-03-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/07.03.1995г на 

ПК.

Нива от 249,996дка,девета категория,м/ст 

"Кайряка", имот №026020 по плана за 

земеразделяне на с.Дюлево.

142 

01-03-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и 

чл.57ал.1 от ЗОС и 

решение 

№148/07.03.1995г на 

ПК. 

Нива от 400,012дка,шеста категория, 

м/ст"Курба дере",имот №039011 по плана 

за земеразделяне нас.Дюлево.

143 

01-03-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/07.03.1995г на 

ПК. 

Ливада от 100,001,втора категория,м/ст 

"Селска река", имот №042001 по плана `за 

земеразделяне на с.Дюлево.

144 

01-03-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/31.03.1998г на 

ПК. 

Нива от 25,002дка,втора категория,м/ст 

"Битите ниви", имот №042035 по плана за 

земеразделяне на с.Дюлево.

145 

06-03-1998
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/31.03.1995г на 

ПК. 

Изоставено нива от 35,000дка,девета 

категория,м/ст"Бабино мар.кладенче", 

имот №043038 по плана за земеразде-ляне 

на с.Дюлево.

146 

06-03-1998
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/31.03.1995г на 

ПК.

Нива от 260,211дка, седма категория, 

м/ст"Дражева чешма", имот №045001 по 

плана за земеразделяне нас.Дюлево.

147 

07-03-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/31.03.1995г на 

ПК.

Нива от 51,894дка, седма категория, 

м/ст"Дражева чешма", имот №045002 по 

плана за земеразделяне на с.Дюлево.

148 

07-03-1998
1 с.Кубадин,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№174/23.05.1995г на 

ПК. 

Училищни ниви с площ от 

73,668дка,трета 

категория,м/ст"Лъката",имот №28013 по 

плана за земеразделяне на с.Кубадин.

149 

07-04-1998
1 с.Кубадин,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№174/23.05.95г на ПК. 

Училищни ниви с площ от 

68,866дка,трета категория,м/ст 

"Лъката",имот №28015 по плана за 

земеразделяне на с.Кубадин.

150 

07-04-1998
1 с.Кубадин,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№174 от 23.05.95г на 

ПК. 

Училищна нива от 22,482дка,седма 

категория, м/ст"Долен чанаджик",имот 

29029 по плана за земеразделяне на 

с.Кубадин.

151 

07-04-1998
1 с.Кубадин,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№174/23.05.1995г на 

ПК. 

Училищна нива от 38,803дка,девета 

категория,м/ст"Чешме баир", имот 

№44001 по плана за земеразделянена 

с.Кубадин.

152 

07-03-1998
1 с.Белила, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

0266/14.04-1997г на 

Училищна нива, полска култура от 23,801 

дка, ІІІ категория, м/ст "Долна лъка", 

имот №016001 по плана за земеразделяне 
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ПК. нас.Белила.

153 

07-04-1998
1 с.Белила,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№266/14.04.1997г на 

ПК .

Училищна нива, полска култура от 65,000 

дка, ІХ категория, м/ст"Тенджерката", 

имот №032003 по плана за 

земеразделянена с.Белила.

154 

07-04-1998
1

с.Синьо Камене, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№280/11.08.1997г на 

ПК. 

Училищна изоставена нива от 18,591дка, 

ІV категория, имот № 011005 по плана за 

земеразделяне на с.Синьо Камене.

155 

08-04-1998
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№261/10.04.1997г на 

ПК. 

Ливада от 35,738дка,пета категория,м/ст 

"Калмукова кория",имот №000076 по 

плана за земеразделяне на с.Момина 

Църква.Собственост наосновно училище.

156 

08-04-1998
1

с.Момина Църква, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№261/10.04.1997г на 

ПК. 

Училищна нива от 8,336дка,пета 

категория, м/ст"Балаклия", имот №000083 

по плана за земеразделяне на с.Момина 

Църква.

157 

08-04-1998
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№261/10.04.1997г на 

ПК.

Училищна изоставена нива от 105,455 

дка,осма категория,м/ст"Манков кладенец 

имот №000422 по плана за земеразде-ляне 

на с.Момина Църква.

158 

08-04-1998
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№261/10.04.1997г на 

ПК.

Училищна изоставена нива от 511,555 

дка,осма категория,м/ст"Муселски път", 

имот №001052 по плана за 

земеразделянена с.Момина Църква.

159 

08-04-1998
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№261/10.04.1997г на 

ПК.

Училищна изоставена нива от 147,835 

дка,осма категория, м/ст"Муселски път", 

имот №001321 по плана за земеразделяне 

на с.Момина Църква.

160 

08-04-1998
2

с.Момина Църква,област 

Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№261 от 10.04.1997г на 

ПК.

Училищна изоставена нива от 91,161 

дка,седма категория,м/ст"Царака", имот 

№001364 по плана за земераз-деляне на 

с.Момина Църква.

161 

08-04-1998
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№261/10.04.1997гна 

ПК.

Училищна нива от 6,650дка,пета 

категория, м/ст"Асанков дол",имот 

№064002 по прана за земеразделяне на 

с.Момина Църква.

162 

08-04-1998
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№261/10.04.1997г на 

ПК.

Училищна нива от 13,650дка,осма катего-

рия,м/ст"Лахтев дол",имот №135016 по 

плана за земеразделяне на 

с.МоминаЦърква.

163 

09-04-1998
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№261/10.04.1997г на 

ПК.

Училищна нива от 38,865дка,пета 

категория м/ст"Царака",имот №162001 по 

плана за земеразделяне на с.Момина 

Църква.

164 

09-04-1998
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС, решение 

№261/10.04.1997г на 

ПК.

Училищна нива с площ от 6,237дка,пета 

категор м/ст"Бошев дол",имот №178 023 

по плана за земеразделяне на с.Момина 

Църква.

165 

09-04-1998
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№261/10.04.1997г на 

ПК.

Училищна нива от 8,807дка,пета катего-

рия,м/ст"Вонлив кладенец", имот №

180075 по плана за земеразделяне 

нас.Момина Църква.

166 

09-04-1998
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№261/10.04.1997г на 

ПК .

Училищна нива от 7,248дка,осма катего-

рия ,м/ст"Бошова кория",имот №189023 

по плана за земеразделяне на с.Момина 

Църква.

167 

09-04-1998
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение №

189/29.08.1995г на ПК. 

Училищна полска култура от 76,077дка, 

четвърта категория,м/ст"Еркесията", имот 

№010001 по плана за земеразделянена 

с.Дебелт.

168 

09-04-1998
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение №

189 от 29.08.1995г на 

ПК. 

Училищна полска култура от 43,205дка, 

четвърта категория, м/ст"Комлуджа", 

имот №027023 по плана за 

земеразделянена с.Дебелт.

169 

09-04-1998
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 от 

ЗОС и решение № 189 

от 29.08.1995г на ПК.

Училищна полска култура от 57,817дка 

четвърта категория,м/ст"Кривия вир", 

имот №028008 по плана за земераз-деляне 

на с.Дебелт.

С договор от 

ид.част от 

обособени в сам

№028057 

"Хексим-М

170 

09-04-1998
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57т.1 

от ЗОСи решение 

№189 от 29.08.1995г на 

ПК. 

Училищна полска култура от 12,740дка, 

четвърта категория,м/ст"Малаач",имот 

№032007 по плана за земеразделянена 

с.Дебелт.

171 

10-04-1998
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение №1 

от 29.08.1995г на ПК. 

Училищна полска култура от 21,187дка, 

четвърта категория,м/ст"Малаач",имот 

№032013 по плана за земеразделянена 

с.Дебелт.

172 

10-04-1998
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение №1 

29.08.1995г на ПК. 

Училищна полска култура от 25,440дка, 

четвърта категория,м/ст"Старата бахча", 

имот №048028 по плана за 

земеразделянена с.Дебелт.

173 

10-04-1998
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение №1 

от 29.08.1995г на ПК. 

Училищна полска култура от 16,768дка, 

девета категория,м/ст"Голям миселим", 

имот №052001 по плана за 

земеразделянена с.Дебелт.

174 

10-04-1998
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение №1 

0т29.08.1995г на ПК. 

Училищна полска култура от 117,630дка, 

четвърта категория,м/ст"Арпа дере", имот 

№061002 по плана за земеразде-ляне на 

с.Дебелт.

175 

10-04-1998
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение №18 

от 29.08.1995г на ПК. 

Училищна полска култура от 65,628дка, 

четвърта категория,м/ст"Чолаков баир", 

имот №070014 по плана за 

земеразделянена с.Дебелт.

176 

13-04-1998
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/07.03.1995г на 

ПК.

Училищна нива от 135,701дка,пета 

катего- рия, м/ст"Кърджеларски път", 

имот № 017099 по плана за земеразделяне 

нас.Дюлево.

177 

13-04-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/07.03.1995г на 

ПК.

Училищна нива от 108,018дка,пета 

катего- рия,м/ст"Човешка глава", имот 

№028035 по плана за земеразделяне на 

с.Дюлево.

178 

16-04-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/07.03.1995г на 

ПК. 

Училищна нива от 120,001дка, шеста 

кате- гория, м/ст"Курба дере",имот 

№039010 по плана за земеразделяне на 

с.Светлина.

179 

16-04-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/07.03.1995г на 

ПК. 

Училищна ливада от 20дка,трета 

категория м/ст"Суха река", имот №048029 

по плана за земеразделяне на с.Дюлево.

180 

16-04-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/07.03.1998г на 

ПК. 

Училищна изоставена нива от 12,000дка, 

девета категория,м/ст"Лъджата", имот 

№052001 по плана за земеразделянена 

с.Дюлево.

181 

16-04-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№148/07.03.1995г на 

ПК. 

Училищна нива от 14,998дка,девета 

категория, м/ст"Домуз дере", имот 

№056009 по плана за земеразделяне на 

с.Дюлево.

182 

16-04-1998
1 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№285/15.09.1997г на 

ПК. 

Училищна нива от 19дка,девета 

категория, м/ст"Байчовица", имот №

024008 по плана за земеразделяне на 

с.Факия.

183 

16-04-1998
1 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№285/15.09.1997г на 

ПК. 

Училищна затревена нива от 39,997дка, 

шеста категория, м/ст"Смърдлака", имот 

№148011 по плана за земеразделяне 

нас.Факия.

184 

16-04-1998
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 

от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 

ПК. 

Училищна нива от 40,975дка,трета 

категория, м/ст"Зеленков блок",имот 

№057001 по плана за земеразделяне на 

страница 5 от 92Резултат от търсенето
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с.Загорци.

185 

16-04-1998
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 
от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 

ПК.

Училищна нива от 120,714дка,девета 
кате- гория,м/ст"Таирови ниви",имот 
№149007 по плана за земеразделяне 

нас.Загорци.

186 

16-04-1998
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 
от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 
ПК. 

Училищна нива от 70,192дка,четвърта 
категория ,м/ст"Боклуджански път", имот 

№160005 по плана за земеразделянена 

с.Загорци.

187 

16-04-1998
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 
от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 
ПК. 

Училищна нива от 30,867дка,девета кате-
гория,м/ст"Кирисмаилова чешма", имот 

№162001 по плана за земеразделяне 

нас.Загорци.

188 

16-04-1998
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 
от ЗОС и решение 

№288/10.11.1997г на 
ПК. 

Училищна нива от 21,079дка,девета 
категория, м/ст"Тасмата",имот №182008 

по плана за земеразделяне на с.Загорци.

189 

18-05-1998
1

гр.Средец парцел І квартал 12 

имот №412  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 
и заповед №РД-11-297 

от 13.03.1998г на 
Областен управител 

Бургас. 

Дворно място от 6 300кв.м.,находящо се в 
имот №412 квартал 12 парцел І по плана 

на гр.Сре- дец и сгради на 

"Машиноремонтен цех"/опис на гърба/

"Младина
съгл.решение от 

БОС. 
28.08.2001
"Младина

заличава от търговския 

регистър

199 

08-06-1998
1

гр.Средец парцел ХІІІ квартал 

70.  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 
и заповед № РД-11-363 

от 01.04.1998г на 
Областен управител 

Бургас.

Парцел ХІІІ квартал 70 по плана на 
гр.Средец с площ от 6500кв.м., отреден за 

търговия, услуги и озеленяване.

Отстъпено право на строеж 
върху 120кв.м. на Георги 
Желязков Въл- канов от 

гр.Средец.

207 

12-06-1998
1 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

587/03.06.1998г на 

Обл.управител.

Сграда/ателие за битови услуги/ от 
80кв.м. в парцел V квартал 37 по плана на 

с.Факия с площ от 730кв.м.

208 

15-06-1998
1 гр.Средец парк 

Член 2 ал.1 т.6 от 
Закона за общинската 

собственост. 

Терен от 145дка - парк, целия отреден за 
спорт, озеленяване и ДНА, включен като 

терен в регулационния план на Средец.

209 

13-06-1998
1

с.Момина Църква обл.Бургас 

им.444.  
Чл.57 т.3 от ЗОС.

Стоя 
Терзиева,Даф.Сарафова,П.Нико-

лов,Росанка Богушева.

Дворно място от 580кв.м. и масивна 
жилищна сграда с 98кв.м. застроена 

площ, попадащи в имот пл.№444 по плана 
на с.Момина Църква,отреден площадно 

пространство.

210 

19-06-1998
1

гр.Средец парцел Х квартал 

150  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
препис-извлечение от 

баланса на 
"Младина"ЕООД 

гр.Средец.

Работнически магазин с площ от 
60кв.м./ид. част/,изграден в парцел Х 

квартал 150 по плана на гр.Средец.

211 

25-06-1998
1

гр.Средец парцел І квартал 

109  

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС и 
заповед № РД-11-731 

от 17.06.1998г на 
Областен управител 

Бургас.

държавата

Терен от 10300кв.м.,отреден за 
"Младежки и пионерски 

дом",представляващ парцел І квар- тал 
109 по плана на гр.Средец ведно със за-

почната и замразена в груб строеж сграда.

212 

13-07-1998
1

гр.Средец , парецле І квартал 
133,отреден за жилищно 

строителство,целият с площ 

от 13800 кв.м. 

Член 2 ал.1 т.6 от 
ЗОС ,води се по 

баланса на "БКС" 
ЕООД гр.Средец. 

Сгради три броя: склад ,гаражни клетки и 
работилница съответно с площ от 

170кв.м. 330кв.м. и 45кв.м., находящи се в 
парцел Іквартал 133 по плана на 

гр.Средец.

"БКС" ЕООД гр

213 

14-07-1998
1

гр.Средец парцел ІІІ квартал 

17  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 
и баланса на Община, 

Средец -"Просвета".

Общежития четири броя с площ от 
420кв.м., 250кв.м.,140кв.м. и 90кв.м. 

върху прилежащ терен от 

3700кв.м.,отреден за общежитие.

С решение № 207/03.08.1999г. 
на ОбС гр.Средец се учредява 
право на безв.ползване за срок 

от 10години на сдружение с 
нестопанска, цел "Бяла 

лястовица"гр.Средец, рег. по 

ф.д.№703/99г. на БОС.

214 

29-07-1998
1 гр.Средец извън регулация 

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 
и заповед № РД-11-858 

от 16.07.1998г на 
Областен управител 

Бургас.

Бетонов цех и каменна кориера находящи 
се в гр.Средец,извън регулация. Опис на 

сградите в ред.13.

"ССМ-Средец

гр

215 

10-09-1998
1

гр.Средец имот пл.№1730 в 

парцел ХVІІ квартал 115.  

Член 2 ал.1 т.4 от ЗОС 
и заповед №РД-11-960 

от 03.09.1998г на 
Областен управител 

Бургас.

Масивна сграда от 
260кв.м./клуб"Победа"/ изградена в имот 

1730 квартал 115 с площ от 
1273кв.м.,находящи се в парцел ХVІІ 

квартал 115, отреден за квартален клуб.

234 

28-09-1998
1 гр.Средец, Бургаска област 

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 
и заповед №РД-11-

1167 от 25.11.1997г на 
Областен управител 

Бургас.

Сграда-бензиностанция от 47кв.м.2, 
находяща се в гр.Средец извън 

регулация,водеща се по баланса на "ССМ-

Средец"ЕООД гр.Средец.

С нот.акт 
р.№1546 д
се продава на 

гр

235 

29-09-1998
1 гр.Средец, извън регулация 

Член 57 т.1 от 
ЗОС,включен в баланса 

на "Младина"ЕООД 
гр.Средец. 

Сгради, помощно стопанство:свинеферма 
с площ 283кв.м.,складове два броя с площ 

от 81 и 20 кв.м.,находящи се извън 

регулация,горски фонд

"Младина
с решение от 

237 

30-10-1998
1 с.Малина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11 11-

07/08.10.1998г на 
Обл.управител. 

Масивна едноетажна сграда- хлебо-
пакарница със застроена площ от 104кв.м. 

с отстъпено право на строеж

238 

08-12-1998
1 с.Радойново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11 

1321/24.11.1998г на 

Обл.управител.

Двуетажна сграда от 176кв.м.,павилион от 
64кв.м. и дворно място от 960кв.м. 

представляващ парцел ІІІ квартал12по 

плана на с.Радойново.

239 

08-12-1998
1 с.Орлинци,област Бургас 

Чл.2 ал.1т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

1314/24.11.1998г на 

Обл.управител.

50% ид.част от масивна едноетажна 
сграда- фурна, цялата с площ от 212кв.м. 
находяща се в парц.І квартал 41 поплана 

на с.Орлинци с отстъпено правона 

строеж.

240 

08-12-1998
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6от ЗОС и 
заповед №РД-11-

1328/24.11.1998г на 

Обл.управител.

60% от масивна едноетажна сграда с 
площ от 120кв.м. в парцел ІV квартал 39 
по плана на с.Вълчаново, ведно с отстъ-
пеното право на строеж върху държавна 

земя.

241 

11-12-1998
1

гр.Средец парцел І квартал 6 

имот пл.№226  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 
и протокол от 22.12. 

1992г м/у 
Ликвидационен съвет и 

Общината. 

Помещение от 219,69кв.м.,находящо се в 
парте- рен етаж на жил.блок на б.АПК на 
ул."Комсо- молска" №1 Средец,състоящо 

си от четири стаивж.р.13

242 

27-01-1999
1

гр.Средец парцел VІ квартал 

150  

Пар.10 от ПЗР на ЗОС 
и заповед № РД-11-111 

от 15.01.1999г на 
Областен управител 

Бургас. 

Дворно място от 
2800кв.м.,представляващо парцел VІ 
квартал 150 по плана на гр.Средец. 

ОФ"Младина
гр.Средец

28.08.2001
"Младина" 

се заличава от търговския 

регистър

243 

19-02-1999
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Гъркиня Михова,Атанас Попов, 

Атанас Дойнов.

Дворно място от 1250кв.м.,придобито 
чрез отчуждаване,представляващо парцел 

VІІІ квартал 40 по плана на с.Момина 

Църква, отредено заздравна служба.

244 

11-03-1999
2 Белила, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 
от ЗОС и решение 

№418/09.11.1998г на 

ПК.

Нива от 65,000дка, ІХ категория,м/ст 
"Тенджерката", имот №033001 по плана 
за земеразделяне на с.Белила.Собстве-

ност на училищно настоятелство.

245 

11-03-1999
1 с.Белила,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.1 
от ЗОС и решение 

№418/09.11.1998г на 

ПК.

Нива от 23,801дка, ІІІкат.,м/ст"Долна 
лъка", имот №016012 по плана за 

земеразделяне на с.Белила, собственост 

на училищнонастоятелство.

248 

22-03-1999
1 с.Богданово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №291 от 
07.01.1998г на ПК 

Средец.

Нива от 130,008дка,осма категория, 
м/ст"Овчи дол", имот №114001 по плана 

за земеразделяне на с.Богданово.

249 

22-03-1999
1 с.Богданово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №291 от 
22.03.1998г на ПК 

Средец.

Нива от 148,135дка,седма категория, 
м/ст"Гюбрето", имот №151001 по плана 

за земеразделяне на с.Богданово.

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и Нива от 355,495дка,трета категория, 

страница 6 от 92Резултат от търсенето
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250 

22-03-1999
1 с.Богданово, област Бургас 

решение №291 от 
07.01.1998г на ПК 

Средец.

м/ст"Айкън тарла", имот №151003 по 

плана за земеразделяне на с.Богданово.

251 

22-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 313,607дка,девета категория, 
м/ст"Чанакчийца", имот №000134 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

252 

22-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 233,429дка,девета 
категория, м/ст"Кавака", имот №000136 

по плана за земеразделяне на с.Кирово.

253 

23-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.03.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 113,913дка,девета 
категория, м/ст"Чанакчийца", имот 

№000150 по плана за земеразделяне на 

с.Кирово.

254 

23-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.03.1998г на ПК 

Средец.

Из.н.др.причина от 97,840дка,девета кате-
гория,м/ст"Чанакчийца",имот №000316 

по плана за земеразделяне на с.Кирово.

255 

23-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.03.1998г на ПК 

Средец. 

Из.н.др.причина от 96,564дка,осма 
катего- рия,м/ст"Чанакчийца", имот 

№000370 по плана за земеразделяне на 

с.Кирово.

256 

23-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.03.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 40,293дка,осва категория, 
м/ст"Чанакчийца",имот №011031 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

257 

23-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Лозе от 0,642дка,осма категория, 
м/ст"Край село", имот №023504 по плана 

за земеразделяне на с.Кирово.

258 

23-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №370 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Изоставена нива от 0,457дка,пета 
категория, м/ст"Край село", имот 

№024200 по плана за земеразделяне на 

с.Кирово.

259 

24-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1999г на ПК 

Средец. 

Нива от 4,993дка,пета категория, 
м/ст"Вонтлиев кладенец", имот № 027002 

по плана на земеразделянена с.Кирово.

260 

24-03-1999
1 с.Кирово,обалст Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 7,824дка,пета категория, 
м/ст"Вонтлиев кладенец",имот № 027014 

по плана за земеразделянена с.Кирово.

261 

24-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
24.03.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 8,201дка,девета категория, 
м/ст"Вонтлиев кладенец", имот № 028004 

по плана за земеразделяне нас.Кирово.

262 

24-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец.

Из.н.др.причина с площ от 20,291дка,осма 
категория,м/ст"Вонтлиев кладенец", имот 

№028016 по плана за земеразделяне 

нас.Кирово.

263 

25-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец.

Из.н-.др.причина с площ от 
15,179дка,осма категория,м/ст"Вонтлиев 

Кладенец",имот №028020 по плана за 

земеразделяне нас.Кирово.

264 

25-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 27,496дка,пета категория 
м/ст"Църквището", имот №030039 по 

плана за земеразделяне нас.Кирово.

265 

25-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 3,800дка,четвърта категория, 
м/ст"Меймишова кория", имот №033005 

по плана за земеразделяне на с.Кирово.

266 

26-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 8,513дка,четвърта кате-
гория,м/ст"Меймишова кория", имот №

033012 по плана за земеразделяне 

нас.Кирово.

267 

26-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 9,003дка,осма категория, 
м/ст"Грездьов баир", имот №037025 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

268 

26-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 3,399дка,осма категория,м/ст 
"Грездьов баир", имот №037040 по плана 

за земеразделяне на с.Кирово.

269 

26-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 8,008дка,осма категория, 
м/ст"Грездьов баир", имот №038001 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

270 

29-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №370 от 

221.08.1998г на ПК 
Средец. 

Пасище,мера от 1,412дка,осма категория, 
м/ст"Край село", имот №040004 по плана 

за земеразделяне на с.Кирово.

271 

28-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Използв.ливада от 2,893дка,осма кате-
гория,м/ст"Край село", имот №040005 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

272 

28-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 5,195дка,четвърта категория,м/ст 
"Джостров цер", имот №043016 по плана 

за земеразделяне на с.Кирово.

273 

30-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 20,276дка,четвърта категория, 
м/ст"Джостров цер",имот №043021 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

274 

30-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 15,000дка,девета 
категория, м/ст"Чучура", имот №052006 

по плана за земеразделяне на с.Кирово.

275 

30-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 14,996дка,осма 
категория, м/ст"Чучура", имот №054002 

по плана за земеразделяне на с.Кирово.

276 

30-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 12,098дка,пета категория, 
м/ст"Старите лозя", имот №055005 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

277 

30-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 50,737дка,пета категория, 
м/ст"Горните лозя", имот №059016 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

278 

30-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 9,797дка,девета 
категория, м/ст"Горните лозя", имот 

№059018 по плана за земеразделяне на 

с.Кирово

279 

30-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
рашение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 13,893дка,пета категория, 
м/ст"Горните лозя", имот №060002 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

280 

30-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец.

Из.н.др.причина от 4,956дка,пета 
категория, м/ст"Горните лозя", имот 

№061001 по плана за земеразделяне на 

с.Кирово.

281 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец.

Из.н.др.причина от 6,980дка,пета 
категория, м/ст"Горните лозя", имот 

№066008 по плана за земеразделяне на 

с.Кирово.

282 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 8,898дка,пета категория,м/ст 
"Каратепе",имот №072019 по плана за 

земеразделяне на с.Кирово.

283 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №370 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Залесена територия от 24,003дка,осма 
категори м/ст"Хаджиево баир",имот 

№074015 по плана за земеразделяне на 

с.Кирово.

284 

31-03-1999
1 с.Кирово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 5,898дка,осма категория, имот 
№076011 по плана за земеразделяне на 

с.Кирово.
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285 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 13,069дка,девета категория, 
м/ст"Манольов орман",имот №083023 по 

плана за земеразделяне нас.Кирово.

286 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 2,995дка,пета категория, 
м/ст"Манольов орман", имот №084001 по 

плана за земеразделяне нас.Кирово.

287 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.03.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 6,878дка,осма категория, 
м/ст"Кавака",имот №085007 по плана за 

земеразделяне на с.Кирово.

288 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище с храсти от 5,016дка,осма 
категория, м/ст"Кавака",имот №085013 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

289 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 8,993дка,осма категория, 
м/ст"Кавака",имот №088008 по плана за 

земеразделяне на с.Кирово.

290 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 37,371дка,девета 
категория, м/ст"Гаргов кладенец",имот 
№089001 по плана за земеразделяне на 

с.Кирово.

291 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 19,073дка,пета категория, 
м/ст"Гаргов кладенец", имот №089032 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

292 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 6,000дка,девета категория, 
м/ст"Гаргов кладенец", имот №092018 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

293 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 7,602дка,осма категория, 
м/ст"Текеджанските лозя",имот № 093009 

по плана за земеразделянена с.Кирово.

294 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 4,001дка,осма категория, 
м/ст"Текеджанските лозя",имот №093011 

по плана за земеразделяне на с.Кирово.

295 

31-03-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №370 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 1,009дка,осма категория,м/ст 
"Край село", имот №123036 по плана за 

земеразделяне на с.Кирово.

296 

01-04-1999
1 с.Кирово,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 51,987дка,осма 
категория, м/ст"Чанакчийца", имот 

№111001 по плана за земеразделяне на 

с.Кирово.

297 

01-04-1999
1 с.Кирово,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 6,902дка,осма категория, 
м/ст"Коджабуковските лозя", имот №

110008 по плана за земеразделяне 

нас.Кирово.

298 

01-04-1999
1 с.Кирово,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Нива от 43,919дка,осма категория,м/ст 
"Осман баир", имот №107011 по плана за 

земеразделяне на с.Кирово.

299 

01-04-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Използв.ливада от 9,433дка,пета 
категория, м/ст"Край село", имот 

№128013 по плана за земеразделяне на 

с.Кирово.

300 

01-04-1999
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №371 от 
21.08.1998г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 17,527дка,пета категория, 
м/стГорните лозя", имот №154004 по 

плана за земеразделяне на с.Кирово.

301 

04-06-1999
1 с.Зорница,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11-
12/30.03.1999г на 

Обл.управител Б-с.

Масивна едноетажна сграда-баня със 
заст- роена площ от 145кв.м.,находяща се 

в парцел VІІ квартал 18 по плана на 

с.Зорница.

302 

04-06-1999
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.2 т.2 от ЗОС и 
заповед №РД-11-235 от 

13.05.1999г на 

Обл.управител.

45% от масивна двуетажна сграда-
търговска с изба и 45% от дворно място 
от 1360кв.м. в парцел ІХ квартал 36 по 

плана на с.Дебелт.

303 

04-06-1999
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД- 11-
283/18.05.1999г на 

Обл.управител.

Сграда- баня със застроена площ от 
40кв.м.,заедно с правото на строеж върху 
държавна земя в парцел ІІквартал 11 по 

плана на с.Момина Църква.

304 

07-06-1999
1 с.Сливово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

243/18.05.1999г на 

Обл.управител.

30% от сграда "магазин с ресторант" с 
обща застроена площ от 200кв.м.,ведно с 
правото на строеж върху държавназемя 

парцел І квартал 18 по плана на 

с.Сливово.

305 

22-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС 

Посевна площ от 7,996дка,четвърта 
категория,м/ст"Стоянова чешма", имот 
№02007 по плана за земеразде-ляне на 

с.Светлина.

306 

22-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 

16.02.1999г на ПК. 

Посевна площ от 5,595дка, четвърта 
категория,м/ст"Стоянова чешма", имот 
№020009 по плана за земеразделянена 

с.Светлина.

307 

23-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 

16.02.1999г на ПК. 

Посевна площ от 4,325дка,трета 
категория, м/ст "Кашлището", имот 

№022054 по плана за земеразделяне на 

с.Светлина.

308 

23-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Посевна площ от 2,972дка,трета 
категория м/ст"Каваците", имот №03001 

по плана за земеразделяне на с.Светлина.

309 

23-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец.

Посевна площ от 27,778дка,трета 
категория, м/ст"Каваците", имот №030025 

по плана за земеразделяне на с.Светлина.

310 

23-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Посевна площ от 5,000дка,трета 
категория, м/ст"Ченгене баир",имот 

№032051 по плана за земеразделяне на 

с.Светлина.

311 

23-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Посевна площ от 3,094дка,девета 
категория, м/ст"Старите лозя", имот 

№035021 по плана за земеразделяне на 

с.Светлина.

312 

28-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Посевна площ от 3,236дка, пета 
категория, м/ст"Жълтата локва", имот 
№102018 по плана за земеразделяне на 

с.Светлина.

313 

28-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Посевна площ от 6,998дка трета 
категория, м/ст"Черкезка лъка", имот №

111017 по плана за земеразделяне на 

с.Светлина.

314 

28-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Посевна площ от 2,504дка,трета 
категория, м/ст"При село",имот №119009 

по плана за земеразделяне на с.Светлина.

315 

28-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Посевна площ от 25,003дка,трета 
категория, м/ст"Трапа", имот №122002 по 

плана за земеразделяне на с.Светлина.

316 

28-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Посевна площ от 1,284дка,седма 
категория, м/ст"Драклиева могила", имот 

№129036 по плана за земеразделяне на 

с.Светлина.

317 

28-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.,2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Посевна площ от 1,940дка,четвърта кате-
гория, м/ст"Лозята" имот №132001 по 

плана за земеразделяне на с.Светлина.

318 

20-02-1999
1 с.Светлина,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Посевна площ от 2,478дка,седма 
категория, м/ст"Лисичев баир",имот 

№135008 по плана за земеразделяне на 

страница 8 от 92Резултат от търсенето

17.2.2015 г.http://192.168.1.6/E_Municipality/Acts/search_result_main_register.php



Средец. с.Светлина.

319 

30-06-2005
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 

16.02.1999г. на ПК 
Средец. 

Посевна площ от 3,732дка,четвърта 
катего- рия,м/ст"Лозята", имот № 145020 

по плана за земеразделяне на с.Светлина.

320 

01-06-1999
1 с.Светлина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 73,856дка,трета 
категория, м/ст"Ладжата", имот №156001 

по плана за земеразделяне на с.Светлина.

321 

01-06-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Посевна площ от 2,227дка,трета 
категория, м/ст"Големия юрт",имот 

№169001 по плана за земеразделяне на 

с.Светлина.

322 

02-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
7,737дка, пета категория,м/ст"Дълбокия 

дол", имот №003013 по плана за 

земеразделяне нас.Светлина.

323 

02-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
4,014дка, пета категория,м/ст"Дълбокия 

дол", имот №005017 по плана за 

земеразделяне нас.Светлина.

324 

02-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец 

Училищна нива-посевна площ от 
6,716дка, пета категория, 

м/ст"Канаричката", имот №006017 по 

плана за земеразделяне нас.Светлина.

325 

05-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 6,120 
дка,пета категория,м/ст"Габъра", имот 

№010001 по плана за земеразделяне 

нас.Светлина.

326 

05-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
4,002дка, пета категория,м/ст"Калугерски 

гроб", имот №011036 по плана за 

земеразделянена с.Светлина.

327 

05-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
5,622дка, пета 

категория,м/ст"Пехливански кладенец", 
имот №013021 по плана за земеразделяне 

нас.Светлина.

328 

05-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец.

Училищна нива-посевна площ от 2,521дка 
трета категория,м/ст"Могилата", имот №

017045 по плана за земеразделянена 

с.Светлина.

329 

05-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива- посевна площ от 9,995 
дка,трета категория,м/ст"Над село", имот 

№028020 по плана за земеразделяне 

нас.Светлина.

330 

05-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец.

Училищна нива-посевна площ от 
43,784дка, трета категория,м/ст"Турските 

гробища", имот №033067 по плана за 

земеразделянена с.Светлина.

331 

05-07-1999
1 с.Светлина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
13,258дка, девета категория,м/ст"Старите 

лозя", имот №035048 по плана за 

земеразделянена с.Светлина.

332 

05-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец.

Училищна нива-посевна площ от 
39,720дка, трета категория,м/ст"Турските 

гробища", имот №036012 по плана за 

земеразделянена с.Светлина.

333 

05-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива- посевна площ от 
16,310дка, пета категория,м/ст "Средока", 
имот № 045001 по плана за земеразделяне 

нас.Светлина.

334 

05-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищни ниви от 43,825дка,посевна 
площ пета категория,м/ст"Средока", имот 

№ 045022 по плана за земеразделяне 

нас.Светлина.

335 

05-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.1 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
1,424дка, трета 

категория,м/ст"Колайската река", имот 
№047001 по плана за земеразделянена 

с.Светлина.

336 

05-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посе3вна площ от 
3,868дка, трета категория,м/ст "Горната 
воденица", имот №052012 по плана за 

земеразделянена с.Светлина.

337 

07-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна ливада от 8,699дка,трета 
категория, м/ст"Симеонов бент", имот 
№055006 по плана за земеразделяне на 

с.Светлина.

338 

07-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
7,370дка, м/ст"Органджика", имот 

№056020 по плана за земеразделяне на 

с.Светлина.

339 

07-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива от 4,199дка,девета 
категория м/ст"Корията", имот №065026 

по плана за земеразделяне на с.Светлина.

340 

07-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
3,299дка, девета категория,м/ст"Дерман 

кайряк", имот № 066019 по плана за 

земеразделянена с.Светлина.

341 

07-07-1999
1 с.Светлина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна ливада от 8,623дка, девета 
категория, м/ст"Долна кория", имот 

№067032 по плана за земеразделянена 

с.Светлина.

342 

08-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
3,174дка, пета категория,м/ст Гюролду", 

имот № 087015 по плана за земеразделяне 

нас.Светлина.

343 

08-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
15,005дка, пета категория,м/ст"Айдере", 

имот № 090005 по плана за земеразделяне 

нас.Светлина.

344 

08-07-1999
1 с.Светлина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
13,837дка, пета категория, м/ст"АЙдере", 
имот № 093007 по плана за земеразделяне 

нас.Светлина.

345 

08-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
16,638дка, пета категория,м/ст"Айдере", 

имот № 095012 по плана за земеразделяне 

нас.Светлина.

346 

08-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
36,158дка, пета категория,м/ст"Айдере", 

имот № 096013 по плана за земеразделяне 

нас.Светлина.

347 

08-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
20,359дка, пета 

категория,м/ст"Айдере",имот № 099001 

нпо плана за земеразделяне нас.Светлина.

348 

08-07-1999
1 с.Светлина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива- пасище с храсти от 
54,688дка, пета категория, м/ст "Айдере", 
имот №099002 по планаза земеразделяне 

на с.Светлина.

349 

08-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-пасище с храсти от 
44,789дка,пета категория,м/ст"Айдере", 

имот №100001 по плана за 

земеразделянена с.Светлина.

350 

08-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Училищна нива-пасище с храсти от 
77,949дка,пета категория,м/ст"Айдере", 

имот №101001 по плана за 

страница 9 от 92Резултат от търсенето

17.2.2015 г.http://192.168.1.6/E_Municipality/Acts/search_result_main_register.php



Средец. земеразделянена с.Светлина.

351 

08-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
4,181дка, пета категория,м/ст"Жълтата 

локва", имот №102012 по плана за 

земеразделяне нас.Светлина.

352 

09-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
2,223дка, четвърта 

категория,м/ст"Лозята", имот № 150022 

по плана за земеразделяне нас.Светлина.

353 

09-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №440 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец. 

Училищна нива-посевна площ от 
12,078дка, трета 

категория,м/ст"Першава",имот № 157012 

по плана за земеразделяне нас.Светлина.

354 

09-07-1999
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 441 от 
16.02.1999г на ПК 

Средец.

Училищна нива-посевна площ от 
3,744дка, четвърта 

категория,м/ст"Лисичев баир", имот 
№139004 по плана за земеразделянена 

с.Светлина.

355 

24-08-1999
1

гр.Средец парцел І квартал 

81а 

Член 2 ал.4 от ЗОС и 
искане №0608-00-07 от 
19.08.1999г на Община 

гр.Бургас. 

Масивна едноетажна сграда-химическо 
чистене със застроена площ от 90кв.м. 

находяща се в парцел І квартал 81а 
поплана на гр.Средец с отстъпеното право 

настроеж върху държавна земя.

ЕООД "Възход
съд.регистрирани с решение 

№5786 от 
БОС и решение от 

11.09.1996

356 

30-08-1999
1 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.2 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11-
685/23.08.1999г на 

Обл.управител.

Ендоетажна масивна сграда- фурна и баня 
застроена на 200кв.м.находяща се в 

парцел І квартал 64 по плана на 

с.Драка,дворно място от 2700кв.м.

359 

03-11-1999
1 гр.Средец парцел 15  

Член 2 ал.1 т.1 от ЗОС 
и решение №461 от 
27.05.1999г на ПК 

гр.Средец. 

Пасище,мера с площ от 7,89дка,категория 
при неполивни условия: 

трета/7,31/,девета/0,58/, находящ се в 
м/ст"Пенджевишка" парцел 15 поплана за 

земеразделяне на гр.Средец.

360 

03-11-1999
1 гр.Средец парцел 16  

Член 2 ал.1 т.1 от ЗОС 
и решение № 461 от 27. 

05.1999г на ПК 
гр.Средец. 

Пасище,мера с площ от 1,26дка, 
категория при неполивни 

условия:трета /0,15/,девета/1,12/, находящ 
се в м/ст"Корията" парцел 16 по планаза 

земеразделяне на гр.Средец.

361 

03-11-1999
1 гр.Средец парцел 32  

Член 2 ал.1 т.1 от ЗОС 
и решение № 461 от 
27.05.1999г на ПК 

гр.Средец. 
Пасище,мера с площ от 
0,29дка,категория при 

неполивни условия:трета,находяща се в 
м/ст "Дервишки път",парцел 32 по плана 

за земераз- деляне на гр.Средец.

362 

03-11-1999
1 гр.Средец парцел 65  

Член 2 ал.1 т.1 от ЗОС 
и решение № 461 от 
27.05.1999г на ПК 

гр.Средец. 

Пасище,мера от 27,39дка,категория при 
неполив ни условия: трета в м/ст 

"Хаджиица",парцел 65 по плана за 

земеразделяне на гр.Средец.

363 

03-11-1999
1 гр.Средец парцел № 89  

Член 2 ал.1 т.1 от ЗОС 
и решение № 461 от 
27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 5,31дка,категория 
при неполивни 

условия:трета/0,08/,девета/5,23/ , 
м/ст"Четисанец", парцел 89 по плана 

заземеразделяне на гр.Средец.

364 

04-11-1999
1 гр.Средец парцел 90  

Член 2 ал.1 т.1 от ЗОС 
и решение № 461 от 27. 

05.1999г на ПК 
гр.Средец. 

Пасище,мера от 3,26дка,категория при 
неполив- ни условия:девета, находящи се 
в м/ст "Чети- санец", парцел 90 по плана 

за земеразделяне на гр.Средец.

365 

04-11-1999
1 гр.Средец парцел № 227  

Член 2 ал.1 т.1 от ЗОС 
и решение № 461 от 
27.05.1999г на ПК 

гр.Средец. 

Пасище,мера с площ от 2,60дка,категория 
при неполивни условия:седма,находящи 
се в м/ст "Долапски баир",парцел 227 по 

плана за земе-разделяне на гр.Средец.

366 

04-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 234  

Чл.2,ал.1,т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 

27.05 

Пасище,мера с площ от 20,83дка,трета 
категори находящи се в м/ст"Корията" 

парцел 234 по пла гр.Средец.

367 

04-11-1999
1 гр.Средец, парцел 289  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 

27.05 

Пасище,мера с площ от 2,71дка, трета 
категори "Апостолова воденица", парцел 

№ 289 по плана гр.Средец.

368 

04-11-1999
1 гр.Средец , парцел № 316  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 

27.05 

Пасище, мера с площ от 6,50дка, пета 
категори "Таушан тепе", парцел № 316 по 

плана за земер 

369 

05-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 319  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461от 

27.05. 

Пасище,мера с площ от 6,32дка, 
категория на з условия: пета/4,04/, 

седма/2,29/,находящ се в №319 по плана 

за земеразделяне на гр.Средец.

370 

05-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 321  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 

27.05 

Пасище,мера с площ от 2,40дка, 
категория трет седма /1,29/ в м/ст 

"Апостоловата воденица", демеразделяне 

на гр.Средец.

371 

05-11-1999
1 гр.Средец парцел № 344.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 

27.05 

Пасище,мера с площ от 41,20дка, трета 
категор парцел № 344 по плана за 

земеразделяне на гр. 

372 

05-11-1999
1 гр.Средец парцел № 350  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 

27.05 

Пасище,мера с площ от 12,52дка,трета 
категори парцел № 350 по плана за 

земеразделяне на гр. 

373 

08-11-1999
1 гр.Средец парцел № 363  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 

27.05

Пасище,мера с площ от 2,49дка, 
категория трет м/ст"Долапски 

баир",парцел № 363 по плана за 

гр.Средец.

374 

08-11-1999
1 гр.Средец парцел № 420  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 

27.05 

Пасище,мера с площ от 3,73дка, 
категория на з "Калдаръма", парцел №

420 по плана за земераз 

375 

08-11-1999
1 гр.Средец парц.ел № 431  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 
27.05.1999г на ПК 

гр.Средец. 

Пасище,мера с площ от 3,99дка, 
категория трет /3,81/, девета /0,18/, м/ст" 

Старите лозя", п № 431 по плана за 

земеразделяне на гр.Средец.

376 

08-11-1999
1 гр.Средец парцел № 436.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 
27.05.1999г на ПК 

гр.Средец. 

Пасище,мера с площ от 1,38дка,категория 
трета,м/ст"Старите лозя", парцел № 436 

по плана за земеразделяне нагр.Средец.

377 

09-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 437  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №461 от 

27.05.1999г. на ПК 
Средец. 

Пасище,мера от 0,79дка, трета категория, 
м/ст"Старите лозя", парцел 437 по плана 

на гр.Средец.

378 

09-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 466  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 
27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 1,69дка, четвърта 
категория, м/ст"Малката река", парцел 

№466 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

379 

09-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 486  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №461от 
27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 6,88дка,категория 
трета/0,25/,четвърта/6,55/,седма/0,08/, 

м/ст"Малката река", парцел № 486 

поплана за земеразделяне на Средец.

380 

11-11-1999
1 гр.Средец, парцел №487  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
рашение № 461 от 
27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 6,32дка,категория 
четвърта/6,14/,седма /0,18/,м/ст"Малката 

река", парцел № 487 по плана 

заземеразделяне на гр.Средец.

381 

11-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 509  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №461от 
27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 10,52дка,трета 
категория, м/ст"Малката река", парцел 

№509 по плана за земеразделяне на 

гр.Средец.

382 

11-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 529.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №461 от 
27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 2,79дка, девета 
категория,м/ст"Малката река",парцел №

529 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

383 

11-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 530  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 
27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 8,11дка, девета 
категория,м/ст"Дервишки път", парцел №

530 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

384 

11-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 533.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 461 от 
27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 39,77дка,девета 
категория,м/ст"Малката река", парцел 

№533 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

385 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №461 от 

Пасище,мера с площ от 4,63дка,трета 
категория,м/ст"Дервишки път",парцел 
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15-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 554.  

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

№554 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

386 

15-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 555  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 11,97дка,трета 

категория,м/ст"Дервишки път", парцел 

№555 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

387 

15-11-1999
1 гр.Средец, парцел №556  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 30,86дка,трета 

категория,м/ст"Градишка река", парцел 

№556 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

388 

16-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 558  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 23,26дка, трета 

категория,м/ст"Дервишки път",парцел 

№558 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

389 

16-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 593.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 

10,17дка,категория 

трета/4,28/,девета/5,89/,м/ст"Дервишки 

път", парцел № 593 по плана 

заземеразделяне на гр.Средец.

390 

16-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 645.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 6,00дка,трета 

категория, м/ст"Малката река",парцел 

№645 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

391 

16-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 655  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 

20,90дка,категория 

трета/0,92/,пета/1,02/,девета/18,96/, м/ст 

"Малката река",парцел № 655 по планаза 

земеразделяне на гр.Средец.

392 

16-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 695  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера от 7,67дка,категория 

четвърта/7,52/,седма/0,15/, м/ст 

"Калдаръма", парцел № 695 поплана за 

земеразделяне на гр.Средец.

393 

16-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 843  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 1,32дка,девета 

категория, м/ст"Миловска река",парцел 

№843 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

394 

16-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 893  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище, мера с площ от 0,55дка, трета 

категория, м/ст"Дервишки път",парцел 

№893 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

395 

16-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 895  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище, мера с площ от 1,53дка, трета 

категория, м/ст "Дервишки път", парцел 

№ 895 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

396 

16-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 930  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище, мера с площ от 1,47дка, девета 

категория, м/ст" Амелев дренак" парцел 

№930 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

397 

17-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 944.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 1,29дка, девета 

категория, м/ст"Амелев дренак",парцел №

944 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

398 

17-11-1999
1 гр.Средец парцел № 946  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 3,38дка,категория 

девета/0,0/, неопределена/3,38/, м/ст 

"Амелев дренак", парцел № 946 по 

планаза земеразделяне на гр.Средец.

399 

17-11-1999
1 гр.Средец парцел № 948  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 3,75дка, девета 

категория, м/ст"Амелев дренак", парцел 

№948 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

400 

17-11-1999
1 гр.Средец парцел № 950  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 3,43дка, девета 

категория, м/ст"Амелев дренак",парцел 

№950 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

401 

17-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 987  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище, мера с площ от 1,81дка, седма 

категория, м/ст"Болуджа", парцел № 987 

по плана за земеразделянена гр.Средец.

402 

17-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 1054.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 461 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 2,45дка, девета 

категория, м/ст"Амелев дренак",парцел №

1054 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

403 

17-11-1999
1 гр.Средец, парцел № 1071  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 461 от 

27.05.1999г та ПК 

Средец. 

Пасище,мера с площ от 4,49дка,четвърта 

категория, м/ст"Калдаръма",парцел №

1071 по плана за земеразделяне 

нагр.Средец.

404 

03-12-1999
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 206 от 

03.08.1999г на ОбС 

гр.Средед. 

Нива от 39,999дка, категория на земята 

пета/24,955/, четвърта /15,044/, м/ст 

"Хумата", имот № 031023 по плана 

заземеразделяне на с.Дюлево.

408 

05-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 460 от 

27.05.1999г на ПК 

Средец.

Изоставена нива с площ от 1,23дка, трета 

категория, м/ст"Под село-СРГ" парцел №

10020 по плана за земеразделянена 

гр.Средец.

409 

05-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС. 

Терен от 2900кв.м., находящи се в кв.139, 

отреден за комплексно застрояване по 

ЗРП та гр.Средец.

Отстъпено право на строеж в/у 

150кв.м. ид.ч. в кв.139 на 

ЕТ"Дидема- Георги Киряков" 

Средец. 

410 

05-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС. 

Терен от 9300кв.м., находящи се в 

квартал 138, отреден по ЗРП за жилищно 

строителство.

411 

05-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС. 

Терен от 12900кв.м. в квартал 145 по 

плана на гр.Средец, отреден за жилищно 

строителство.

412 

05-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС. 

Терен от 13 600кв.м.,съставляващ парцел 

І квартал 133, отреден за жилищно 

стрлоителство, ведно сизградени 

общински 

стопанскипостройки/североизточната 

част/с площ от 650 и 

150кв.м.,едноетажни.

413 

06-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС. 

Терен от 460кв.м., съставляващ парцел 

ХХ квартал 70 ,отреден за жилищно 

строителство по ЗРП на гр.Средец.

414 

06-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС.

Терен от 425кв.м., съставляващ парцел 

ХХІ квартал 70, отреден за жилищно 

строителство по ЗРП нагр.Средец.

415 

06-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС. 

Терен от 240кв.м.,представляващ ид.част 

от съсобствен парцел ХХV квартал 70, 

целият с площ от 460кв.м., отреден за 

жилищно строителствопо ЗРП на 

гр.Средец.

416 

06-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС.

Терен от 7000кв.м.,съставляващ парцел ІІІ 

квартал 135, отреден за озеленяване по 

ЗРП на гр.Средец.

417 

06-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС.

Терен от 1470кв.м.,съставляващи парцел І 

квартал 53, отреден за озеленяване по 

ЗПР на гр.Средец.

418 

06-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС. 

Терен от 2230кв.м.,находящ се в парц.І 

квартал 84/ без имоти 1303,1304/.Парцела 

е отреден за МПБКУ имагазини по ЗРП 

на гр.Средец.

419 

06-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас 

Член 56 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС.

Терен от 1130кв.м., полумасивна 

едноетажна стопанска постройка, 

находящи се в парцел ІІ квартал 

41.Парцела е отреден за 

общественостроителство.

420 

07-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

отПЗР на ЗИДЗОС.
Терен от 9200кв.м. отреден за 

озеленяване,находящ се в квартал 41 по 
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плана на гр.Средец.

421 

07-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС. 

Терен от 9800кв.м. съставляващ парцел І 

квартал 69 по плана на гр.Средец, отреден 

за комплекснозастрояване.

422 

07-01-2000
1

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС.

Терен от 1100кв.м.,находящ се в парцел V 

квартал 15 по плана на с.Драчево,отреден 

за жилищностроителство.

423 

05-01-2000
1 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС.

Терен от 3 300кв.м.,представляващ 

парцел І квартал 132 по плана на 

гр.Средец, отреден за озеленяване.

424 

08-02-2000
1 гр.Средец, област Бургас 

Пар.42 от ПЗРЗИДЗОС 

и член 56 от ЗОС.

Терен с площ от 5 600кв.м., находящ се в 

парцел ХVІІІ квартал 126 по плана на 

гр.Средец, отреден за озеленяване.

425 

08-02-2000
1 гр.Средец, област Бургас.  

Пар.42 от ПЗРЗИДЗОС 

и чл.56 от ЗОС. 

Терет от 12 900 кв.м. в квартал 145 по 

плана на гр.Средец,отреден за жилищно 

строителство.

426 

08-02-2000
1 гр.Средец, област Бургас.  

Пар.42 от ПЗРЗИДЗОС 

и чл.56 от ЗОС.

Терен от 2 050кв.м., находящ се в парцел І 

квартал 81а по плана на гр.Средец, 

отреден за МПБКУ.

С договор от 26.09.2007г 

възмездно безсрочно право на 

строеж върху 76,80кв.м. от 

УПИ І кв.81а /петно №2/ на 

Иван Пейчев Иванов.

427 

18-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС и чл.56 от 

ЗОС. 

Парцел VІІ квартал 58 по плана на 

с.Светлина с площ от 570кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

428 

21-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Пар.42 от ПЗРЗИДЗОС 

и чл.56 от ЗОС. 

Парцел VІІІ квартал 58 по плана на 

с.Светлина с площ от 560кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

429 

21-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗРна ЗИД на ЗОС. 

Парцел ІХ квартал 58 по плана на с. 

Светлина с площ от 480кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

430 

21-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел Х квартал 58 по плана на с. 

Светлина с площ от 680кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

431 

21-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел ХІ квартал 58 по плана на с. 

Светлина с площ от 640кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

432 

21-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел ХІІ квартал 58 по плана на с. 

Светлина с площ от 630кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

433 

21-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел ХІІІ квартал 58 по плана на 

с.Светлина с площ от 600кв.м., отреден за 

жилищно строителство.

434 

21-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел ХІV квартал 58 по плана на 

с.Светлина с площ от 580кв.м., отреден за 

жилищно строителство.

435 

21-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел ХV квартал 58 по плана на с. 

Светлина с площ от 550кв.м., отреден за 

жилищно строителство.

436 

21-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел І квартал 13 по плана на с. 

Светлина с площ от 650кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

437 

21-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел V квартал 63 по плана на с. 

Светлина с площ от 1200кв.м.,отреден за 

комплексно обществено обслужване.

438 

21-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС 5и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел І квартал 11 по плана на с. 

Светлина с площ от 2000кв.м. отреден за 

комплексно обществено обслужване.

439 

21-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел І квартал 30 по плана на с. 

Светлина с площ от 1600кв.м., отреден за 

комплексно общественообслужване.

440 

22-02-2000
1 с.Светлина, област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел І квартал 49 по плана на с. 

Светлина с площ от 430кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

441 

22-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас.  

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел ІІ квартал 49 по плана на с. 

Светлина с площ от 470кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

442 

22-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел ІІІ квартал 49 по плана на с. 

Светлина с площ от 460кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

443 

22-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.58 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел ІV квартал 49 по плана на с. 

Светлина с площ от 460кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

444 

22-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел V квартал 49 по плана на с. 

Светлина с площ от 465кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

445 

22-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел VІ квартал 49 по плана на с. 

Светлина с площ от 430кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

446 

22-02-2000
1 с.Светлина,област Бургас 

Чл.56 от ЗОС и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

Парцел І квартал 42 по плана на с. 

Светлина с площ от 850кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

447 

06-03-2000
1 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

чл.56 от ЗОС.

Сграда-паянтова,жилищна на 2етажа с 

площ от 72кв.м. и дворно място от 710 

кв.м. находящи се в парцел ХІV 

квартал30 по плана на с.Факия.

449 

26-04-2000
1

с.Богданово, област Бургас 

имот №226  

Чл.2 ал.1 т.6 и чл.56 от 

ЗОС.

Сграда, масивна с площ от 70кв.м. и 

прилежащ терен от 630кв.м., попадащ в 

парцел І квартал 4 по плана на 

с.Богданово.

450 

26-04-2000
1 с.Богданово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и чл.56 от 

ЗОС.

Сграда/бивше училище/ с площ от 

376кв.м. и прилежащ терен от 2500кв.м. в 

парцел V квартал 13 по плана на 

с.Богданово.

451 

26-04-2000
1 с.Богданово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 и чл.56 от 

ЗОС.

Сграда,етаж и половина със застроена 

площ от 77кв.м.,стопанска постройка със 

застроена площ от 

35кв.м.,прилежащтерен от 

860кв.м.,находящи се в парцелVІІ квартал 

18 по плана на с.Богданово.

457 

22-05-2000
1 гр.Средец, област Бургаска 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

искане № 486 от 

27.04.2000г на 

ЕД"Бургасбус"ООД 

гр.Бургас.

Автогара - масивна едноетажна постройка 

с площ от 374кв.м.,,изградена 1972г., 

нахо- дяща се в кв.1 по плана на 

гр.Средец.

"Бургасбус

съд.рег. 

01.08.1997

458 

10-07-2000
1 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда 

тип"Пазарджик", със застроена площ от 

55кв.м. и дворно място от 1080кв.м. в 

парцел ІІІ-454 квартал53 по плана на 

с.Факия.

459 

11-07-2000
1 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Двустаен апартамент на І-ви етаж в 

2ЕПЖС № 12 кв.53 по плана на с.Факия.

460 

10-07-2000
1 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда тип 

"Пазарджик", със застроена площ от 

55кв.м. и дворно място от 930кв.м. в 

парцел ІV-263 квартал33 по плана на 

с.Факия.

461 

10-07-2000
1 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда тип 

"Пазарджик" с площ от 55кв.м. и дворно 

място от 900кв.м. в парцел VІ-418 квартал 

36 поплана на с.Факия.

462 

10-07-2000
1 с.Факия , област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда тип 

"Пазарджик" с площ от 55кв.м. и дворно 

място от 1100кв.м. в парцел VІІІ-420 

квартал36 поплана на с.Факия.

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС Панелна жилищна сграда тип"Пазарджик" 
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463 

10-07-2000
1 с.Факия, област Бургас 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

с площ от 55кв.м. и дворно място от 

1000кв.м. в парцел ІХ-421 квартал 36по 

плана на с.Факия.

464 

11-07-2000
1 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда тип 

"Пазарджик" с площ от 55кв.м. и дворно 

място от 1400кв.м. в парцел І-257 квартал 

34 по плана нас.Факия.

465 

11-07-2000
1 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Панелна жилищна сграда тип"Пазарджик" 

с площ от 55кв.м. и дворно място от 

1350кв.м. в парцел ІІІ255 квартал 34 

поплана на с.Факия.

466 

11-07-2000
1 с.факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда 

тип"Пазарджик", с площ от 55кв.м. и 

дворно място от 1180 кв.м. в парцел VІІІ-

258 квартал 34 по плана на с.Факия.

467 

11-07-2000
1 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда тип"Пазарджик" 

с площ от 55кв.м. и дворно място от 1000 

кв.м. в парцел ІІ-248 квартал 12 по 

планана с.Факия.

468 

11-07-2000
1 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Двустаен апартамент на ІІ-ри етаж в 

ЕПЖС №10 квартал 53 по плана на 

с.Факия.

469 

11-07-2000
1 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Двустаен апартамент на І-ви етаж в 

2ЕПЖС квартал 53 по плана на с.Факия.

470 

12-07-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от 

ЗОС, пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС.

Панелна жилищна сграда тип"Пазарджик" 

с площ от 55кв.м. и дворно място от 

730кв.м. в парцел VІ-201 квартал 20 по 

плана нас.Голямо Буково.

471 

12-07-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от 

ЗОС, пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС.

Панелна жилищна сграда 

тип"Пазарджик", с площ от 55кв.м. и 

дворно място от 755кв.м. в парцел ХІV-

202 квартал 20 по плана нас.Голямо 

Буково.

472 

12-07-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда 

тип"Пазарджик", с площ от 55кв.м. и 

дворно място от 645кв.м. в парцел ІІ-211 

квартал 21 по плана нас.Голямо Буково.

473 

12-07-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда 

пит"Пазарджик", с площ от 55кв.м. и 

дворно място от 735кв.м. в парцел ІІІ-212 

квартал 21 по плана на с.Голямо Буково.

474 

12-07-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Панелна жилищна сграда тип"Пазарджик" 

с площ от 55кв.м. и дворно място от 710 

кв.м. в парцел І-210 квартал 21 по планана 

с.Голямо Буково.

475 

12-07-2000
1

с.Голямо Буково,област 

Бургас 

ЧЛ.2 ал.1 т.4 и 6 от 

ЗОС и пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС.

Панелна жилищна сграда 

тип"Пазарджик", с площ от 55кв.м. и 

дворно място от 660кв.м. в парцел ХVІІ-

195 квартал 20 по плана нас.Голямо 

Буково.

476 

13-07-2000
1 с.Сливово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от 

ЗОС, пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС. 

Два броя панелни жилищни сгради тип 

"Пазарджик" с площ от 55кв.м. всяка и 

дворно място от 925кв.м. в парцел 

Vквартал 8 по плана на с.Сливово.

477 

13-07-2000
1 с.Сливово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Два броя павелни сгради тип 

"Пазарджик", с площ от 55кв.м. всяка и 

дворно място от 1160кв.м. в парцел V 

квартал 25 по планана с.Сливово.

478 

13-07-2000
1 с.Сливово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Панелна жилищна сграда тип"Пазарджик" 

с площ от 55кв.м. и дворно място от 770 

кв.м. в парцел VІ квартал 8 по планана 

с.Сливово.

479 

13-07-2000
1 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда 

тип"Пазарджик", с площ от 55кв.м. и 

дворно място от 1055 кв.м. в парцел VІІ 

кваратл 8 по плана нас.Сливово.

480 

13-07-2000
1 с.Сливово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда тип"Пазарджик" 

с площ от 55кв.м. и дворно място от 1045 

кв.м. в парцел VІІІ квартал8 по плана 

нас.Сливово.

481 

13-07-2000
1 с.Сливово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда 

тип"Пазарджик", с площ от 55кв.м. и 

дворно място от 905 кв.м. в парцел ІХ 

квартал 8 по планана с.Сливово.

482 

13-07-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 , чл.57 т.2 

от ЗОС. 

Земя- Vкатегория,пасище с храсти с площ 

от 6,919дка,представляваща имот 

№000620 по плана за земеразделяне на 

с.ГолямоБуково.

483 

13-07-2000
1 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.57 т.2 

от ЗОС.

Земя- ІІІ категория, пасище, мера с площ 

от 2,205дка, представляваща имот №

000137 по плана за земеразделяне 

нас.Загорци.

484 

18-07-2000
1

с.Голямо Буково.област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

ЕПЖБ № 4 на два етажа със застроена 

площ от 165кв.м. с един тристаен на І-ви 

етаж, един двустаен и един тристаен 

апартаменти наІІ-ри етаж.

485 

18-07-2000
1

с.Голямо Буково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

ЕПЖБ №? на два етажа с площ от 

165кв.м. застроена , с два двустайни и два 

тристай- ни апартаменти.

486 

19-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

ЕПЖС №7 на два етажа със застроена 

площ от 281,92кв.м. с един двустаен и 

един тристаен апартамент на І-виетаж и 

един двустаен апартамент наІІ-ри етаж.

487 

19-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

ЕПЖС №3 на два етажа със застроена 

площ от 281,92кв.м. с два тристайни и два 

двустайни апартамента.

488 

19-07-2000
1

с.Момина Църква,о,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

ЕПЖБ №6 на два етажа със застроена 

площ от 281,92кв.м. с един двустаен 

апартамент на І-ви етаж.

489 

19-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

ЕПЖБ №5 на два етажа със застроена 

площ от 281,92кв.м. с един двустаен 

апартамент на І-ви етаж и един дву-стаен 

апартемент на ІІ-ри етаж.

490 

19-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

ЕПЖБ №4 на два етажа с площ от 

281,92кв.м. с един двустаен апар- тамент 

на ІІ-ри етаж.

491 

19-07-2000
1 с.М.Църква,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

ЕПЖБ №3 на два етажа със застроена 

площ от 281,92кв.м., с един двустаен и 

един тристаен апартамент наІІ-ри етаж.

492 

19-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Панелна жилищна сграда тип 

"Пазарджик", със застроена площ от 

60кв.м. и дворно място от 1105кв.м. нв 

парцел V кв.82по плана на с.Момина 

Църква и стоп.постройка от 12кв.м.

493 

19-07-2000
1

с.Момина Църква, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда тип 

"Пазарджик" със застроена площ от 

60кв.м.,стопанска постройка 12кв.м. и 

дворно място от510кв.м. в парцел Х 

квартал 47 по планана с.Момина Църква.

494 

20-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда тип 

"Пазарджик" със застроена площ от 

60кв.м.,стопанска постройка 12кв.м. и 

дворно място от1000кв.м. в парцел ХІ 

квартал 47 по планана с.Момина Църква.

495 

20-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда тип 

"Пазарджик", с площ от 60кв.м.,стопанска 

постройка от 12кв.м. и дворно място от 

1000кв.м. в парцел ХІІІ квартал 47 по 
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плана на с.Момина Църква.

496 

20-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Панелна жилищна сграда 

тип"Пазарджик", с площ от 

60кв.м.,стопанска постройка 12кв.м. и 

дворно място от 990кв.м. впарцел ХІІ 

квартал 47 по плана нас.Момина Църква.

497 

20-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Панелна жилищна сграда тип"Пазарджик" 

с площ от 60кв.м.,стопанска постройка от 

12кв.м. и дворно място от 970кв.м. в 

парц.Х квартал 83 по плана на 

с.МоминаЦърква.

498 

20-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Панелна жилищна сграда тип 

"Пазарджик" с площ от 60кв.м.,стопанска 

постройка 12 кв.м. и дворно място от 

950кв.м. в парцелХІ квартал 83 по плана 

на с.Момина Църква.

499 

20-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Панелна жилищна сграда тип 

"Пазарджик" със застроена площ от 

60кв.м.,стопанска постройка 12кв.м. и 

дворно място от930кв.м. в парцел ХІІ 

квартал 83 по планана с.Момина Църква.

500 

20-07-2000
1

с.Момина Църква, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Панелна жилищна сграда тип 

"Пазарджик" със застроена площ от 

60кв.м.,стопанска сграда 12кв.м. и дворно 

място от 925кв.м.в парцел І квартал 83 по 

плана на`с.Момина Църква.

501 

20-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Панелна жилищна сграда 

тип"Пазарджик", със застроена площ от 

60кв.м.,стопанска постройка 12кв.м. и 

дворно място от 1060кв.м. в парцел ХІ 

квартал 82 по плана нас.Момина Църква.

502 

20-07-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Панелна жилищна сграда пит 

"Пазарджик" със застроена площ от 

60кв.м.,стопанска постройка 12кв.м. и 

дворно място от930кв.м. в парцел ХІІ 

квартал 82 по плана на с.Момина Църква.

503 

01-07-2000
1 гр.Средец, област Бургас.  

Пар.42 от 

ПЗРЗИДЗОС.

Терен от 610кв.м.,представляващ парцел 

V-общ. квартал 70 по плана на гр.Средец, 

отреден за жилищностроителство.

504 

03-08-2000
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.2 т.3 от ЗОС и 

писмо №-92-00-219 от 

03.08.2000г на НТС 

гр.Средец. 

НТС гр.Средец 

Сграда, едноетажна, павилионен тип със 

застроена площ от 142кв.м., находяща се 

в парцел І квартал 27а по плана на 

гр.Средец.

505 

08-08-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №551 от 

27.03.2000г на ПК. 

Изоставена нива от 12,861дка,ІХ кат., 

м/ст"Боево", имот №025001 по плана за 

земеразделяне на с.Голямо Бу-ково.

506 

08-08-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №551 от 

27.03.2000г на ПК 

Средец. 

Изоставена нива от 52,451дка,Vкатегория, 

м/ст"Боево", имот №025002 по плана за 

земеразделяне на с.Голямо Буково.

507 

09-08-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №551 от 

27.03.2000г на ПК 

Средец. 

Изоставена нива от 47,626дка,Vкатег., 

м/ст"Боево", имот №025003 по плана за 

земеразделяне .

508 

09-08-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №551 от 

27.03.2000г на ПК . 

Изоставена нива от 25,845дка,Vкатегория 

м/ст"Боево", имот №025009 по плана за 

земеразделяне на с.Голямо Буково.

509 

09-08-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №551 от 

27.03.2000г на ПК 

Средец. 

Изоставена нива от 50,476дка,VІІІ кат. 

м/ст"Боево", имот №035029 по плана за 

земеразделяне на с.ГолямоБуково.

510 

09-08-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №551 от 

27.03.2000г на ПК. 

Изоставена нива от 12,271дка,Vкатег., 

м/ст"Боево", имот №036002 по плана за 

земеразделяне на с.ГолямоБуково.

511 

09-08-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №551 от 

27.03.2000г на ПК.

Изоставена нива от 1,313дка,Vкатегория 

м/ст"До село", имот №052013 по плана за 

земеразделяне на с.Голямо Буково.

512 

14-08-2000
1 с.Варовник,област Бургас Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

Масивна сграда/бивше училище/ с площ 

от 110кв.м. и прилежащ терен към сгра-

дата от 440кв.м.,находящи се в имот 

пл.№54 квартал 6 по плана на с.Варовник.

513 

28-08-2000
1 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т. 6 от ЗОС.

Производствен терен с площ от 

63,891дка,находящ се в м/ст"Градишка 

река", имот № 000576 по плана 

заземеразделяне на гр.Средец.

515 

28-09-2000
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

договор за замяна от 

31.07.2000г. 

Елена Петкова Савова 

Изоставена нива с площ от 3,40дка девета 

категория, м/ст"Амелев дренак" имот №

023092 по плана за земеразде-ляне на 

гр.Средец.

516 

28-09-2000
1 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

договор за замяна от 

31.07.2000г.

Жеко Милев Петров

Нива с площ от 3,459дка,трета категория, 

м/ст"Пенерджика", имот №178008 по 

плана за земеразделяне на с.Загорци.

518 

20-10-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС. 

Сграда- автоспирка,едноетажна със 

застроена площ от 60кв.м.,находяща се в 

площадно пространство м/у кв.55,56 и 32 

по плана на с.Момина Църква.

519 

25-10-2000
1 с.Граничар,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Парцел ХХV квартал 5 съдържа 900кв.м. 

и е отреден за жилищно строителство по 

ЗРП на с.Граничар.

520 

25-10-2000
1 с.Граничар,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Парцел ХVІІІ квартал 6 съдържа 750кв.м. 

и е отреден за жилищно строителство по 

ЗРП на с.Граничар.

521 

25-10-2000
1 с.Граничар,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Парцел ХІХ квартал 6 съдържа 850кв.м. и 

е отреден за жилищно строителство по 

ЗРП на с.Граничар.

522 

25-10-2000
1 с.Граничар,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Парцел ХХ квартал 6 съдържа 880кв.м. и 

е отреден за жилищно строителство по 

ЗРП на с.Граничар.

523 

25-10-2000
1 с.Граничар,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Парцел ХХІ квартал 6 съдържа 910кв.м. и 

е отреден за жилищно строителство по 

ЗРП на с.Граничар.

524 

27-10-2000
1 с.Граничар,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Парцел І квартал 3 съдържа 730кв.м. и е 

отреден за жилищно строителство по ЗРП 

на с.Граничар.

525 

27-10-2000
1 с.Граничар, област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Парцел ІІ квартал 3 съдържа 735кв.м. и е 

отреден за жилищно строителство по ЗРП 

на с.Граничар.

526 

27-10-2000
1 с.Граничар,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Парцел ІІІ квартал 3 съдържа 710кв.м. и е 

отреден за жилищно строителство по ЗРП 

на с.Граничар.

527 

30-10-2000
1 с.Граничар, област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Парцел І квартал 2 съдържа 840кв.м. и е 

отреден за жилищно строителство по ЗРП 

на с.Граничар.

528 

30-10-2000
1 с.Граничар, област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Парцел ІІІ квартал 2 съдържа 960кв.м. и е 

отреден за жилищно строителство по ЗРП 

на с.Граничар.

529 

30-10-2000
1 с.Граничар, област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Парцел ІІ квартал 13 съдържа 690кв.м. и е 

отреден за жилищно строителство по ЗРП 

на с.Граничар.

530 

01-11-2000
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

Терен от 3200кв.м., находящ се в квартал 

1 по плана на гр.Средец. 

531 

07-11-2000
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС.

Терен от 510кв.м.,отреден за КОО по ЗРП 

на гр.Средец, находящ се в парцел ХІ 

квартал 83.

532 

14-12-2000
1

с.Голямо Буково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 540кв.м.,предс-

тавляващо парцел І квартал 26 по плана 

на с.Голямо Буково,отреденза жилищно 

строителство.

страница 14 от 92Резултат от търсенето

17.2.2015 г.http://192.168.1.6/E_Municipality/Acts/search_result_main_register.php



533 

14-12-2000
1

с.Голямо Буково,обалст 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 570кв.м.,представляващи 

парцел ІІ квартал 26 по плана на с.Голямо 

Буково, отреден за жилищно 

строителство.

534 

15-12-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от РПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 595кв.м.,представляващо 

парцел ІІІ квартал 26 по плана на 

с.Голямо Буково,отреден за жилищно 

строителство.

535 

18-12-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 580кв.м.,представляващо 

парцел ІV квартал 26 по плана на 

с.Голямо Буково,отреден за жилищно 

строителство.

536 

18-12-2000
1

с.Голямо Буково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

595кв.м.,представляващо, парцел V 

квартал 26 по плана на с.Голямо 

Буково,отреден за жилищно 

строителство.

537 

18-12-2000
1

с.Голямо Буково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС.

Дворно място от 555кв.м.,представляващо 

парцел VІ квартал 26 по плана на 

с.Голямо Буково,отреден за жилищно 

строителство.

538 

18-12-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 610кв.м.,представляващо 

парцел VІІ квартал 26 по плана на с. 

Голямо Буково,отреден за 

жилищностроителство.

539 

18-12-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 585кв.м.,представляващо 

парцел VІІІ квартал 26 по плана на с. 

Голямо Буково,отреден за 

жилищностроителство.

540 

20-12-2000
1

с.Голямо Буково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС , 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС,зап.№РД-11-

601/22.11.2000г Обл.у-

л.

Дворно място от 595кв.м.,представляващо 

парцел І квартал 25 по плана на 

с.Г.Буково, отреден за инд.жилищно 

строителство.

541 

20-12-2000
1

с.Голямо Буково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС,зап.№РД-

11-601/22.11.2000г 

Обл.у-л.

Дворно място от 500кв.м.,представляващо 

парцел ІІ квартал 25 по плана на 

с.Г.Буково, отреден за инд.жилищно 

строителство.

542 

20-12-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 535кв.м.,представляващо 

парцел ІІІ квартал 25 по плана на 

с.Голямо Буково,отреден за жилищно 

строи-телство.

543 

20-12-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 545кв.м.,представляващо 

парцел ІV квартал 25 по плана на 

с.Голямо Буково,отреден за жилищно 

строителство.

544 

1
с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 545кв.м.,представляващо 

парцел V квартал 25 по плана на с.Голямо 

Буково,отреден за жилищно строи-

телство.

545 

20-12-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 545кв.м.,представляващо 

парцел VІ квартал 25 по плана на 

с.Голямо Буково,отреден за жилищно 

строителство.

546 

20-12-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 530кв.м.,представляващо 

парцел VІІ квартал 25 по плана на с. 

Голямо Буково, отреден за 

жилищностроителство.

547 

20-12-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 550кв.м.,представляващо 

парцел VІІІ квартал 25 по плана на с. 

Голямо Буково,отреден за 

жилищностроителство.

548 

20-12-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 550кв.м.,представляващо 

парцел ІХ квартал 25 по плана на с. 

Голямо Буково,отреден за 

жилищностроителство.

549 

20-12-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 485кв.м.,представляващо 

парцел Х квартал 25 по плана на с.Голямо 

Буково,отреден за жилищно 

строителство.

550 

20-12-2000
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 516кв.м.,представляващо 

парцел І квартал 24 по плана на с.Голямо 

Буково,отреден за жилищно 

строителство.

551 

21-12-2000
1

с.Момина Църква, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС,зап.№РД-11-

599/22.11. 2000г на 

Обл.управител.

Дворно място от 974/1250кв.м.ид.част от 

парцел VІ квартал 63 по плана на 

с.Момина Църква, отреден за 

индив.жилищно строителство.

552 

21-12-2000
1 с.Вълчанова, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

3000кв.м.,представляващо парцел І 

квартал 9 по плана на с. Вълчаново, 

отреден за озеленяване.

553 

21-12-2000
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС. 

Дворно място от 1900кв.м.,отредено за 

озеленяване, представляващо парцел І 

квартал 30 по плана нас.Вълчаново.

554 

21-12-2000
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС. 

Дворно място от 2800кв.м., отредено за 

озеленяване, представляващо парцел ІV 

квартал 35 по плана на с.Вълчаново.

555 

21-12-2000
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 1920кв.м.,отредено за 

озеленяване, представляващо парцел І 

квартал 40 по плана нас.Вълчаново.

556 

21-12-2000
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 5740/6500кв.м. ид.части 

от парцел І квартал 50 по плана на 

с.Вълчаново, отреден за озеленяване.

557 

21-12-2000
1 с.Вълчанова, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

3090кв.м.,представляващо парцел ІV 

квартал 43 по плана на 

с.Вълчаново,отреден за озеленяване.

558 

21-12-2000
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

1340кв.м.,представляващо парцел V 

квартал 49 по плана на с.Въл- чаново, 

отреден за изолационна зеле-нина.

559 

21-12-2000
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 1780кв.м., 

представляващо парцел І квартал 31 по 

плана на с.Вълча- ново, отреден за 

изолационна зеленина.

562 

11-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

1090кв.м.,представляващи парцел ІV 

квартал 54 по плана на с.Вълча- ново, 

отреден за инд.жилищно строителство.

563 

11-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 730кв.м.,представляващи 

парцел V квартал 54 по плана на с.Въл-

чаново, отреден за 

инд.жилищностроителство.

564 

11-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място ид.част от 530/1140кв.м. 

ид.части от парцел VІ квартал 54 по плана 

на с.Вълчаново,отреден за инд.жилищно 

строителство.

565 

11-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 850кв.м.,представляващо 

парцел ІХ квартал 54 по плана на с.Въл-

чаново, отреден за 

инд.жилищностроителство.

566 

11-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място 

от1050кв.м.,представляващо парцел Х 

квартал 54 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за индивидуално 

жилищностроителство.
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567 

11-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

1090кв.м.,представляващо парцел VІІ 

квартал 48 по плана на с.Въл-

чаново,отреден за инд.жилищно строи-

телство.

568 

11-01-2001
1 Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място ид.част от 730/1050кв.м. в 

парцел VІІ квартал 34 по плана на 

с.Вълчаново, отреден за 

инд.жилищностроителство.

569 

15-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

1160кв.м.,представляващо парцел І 

квартал 20 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за инд.жилищно 

строителство.

570 

12-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 990кв.м.,представляващо 

парцел ІІ квартал 20 по плана на с.Вълча-

ново, отреден за инд.жилищно 

строителство.

571 

15-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

1280кв.м.,представляващи парцел VІ 

квартал 20 по плана на с.Въл-

чаново,отреден за инд.жилищно строи-

телство.

572 

15-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 910кв.м.,представляващо 

парцел VІІ квартал 20 по плана на 

с.Вълчаново, отреден за 

жилищностроителство.

573 

15-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 960кв.м., 

представляващи парцел ХІ квартал 20 по 

плана на с.Въл- чаново,отреден за 

жилищно строи-телство.

574 

15-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 1440кв.м., 

представляващо парцел V квартал 27 по 

плана на с.Вълча- ново, отреден за 

културен дом,битовиуслуги и 

озеленяване.

575 

15-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 890кв.м.,представляващо 

парцел Х квартал 23 по плана на с.Въл-

чаново, отреден за жилищно строи-

телство.

576 

15-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място ид.част от 660/1000кв.м. 

находящо се в съсобствен парцел І 

квартал 49 по плана на 

с.Вълчаново,отреден за жилищно 

строителство.

577 

16-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 

1050кв.м.,представляващо парцел VІІ 

квартал 5 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за жилищно строителство.

578 

16-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 920кв.м.,представляващо 

парцел ІV квартал 6 по плана на с.Въл-

чаново,отреден за жилищно строителство.

579 

16-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

1090кв.м.,представляващо парцел І 

квартал 29 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за жилищно строителство.

580 

13-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

1300кв.м.,представляващо парцел І 

квартал 8 по плана на с.Въл-

чаново,отреден за жилищно строителство.

581 

16-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 980кв.м.,представляващо 

парцел VІІ квартал 53 по плана на с.Въл-

чаново,отреден за жилищно строителство.

582 

16-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 850кв.м.,представляващи 

парцел VІ квартал 34 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за жилищно строителство.

583 

16-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

1030кв.м.,представляващо парцел І 

квартал 41 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за жилищно строителство.

584 

17-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 860кв.м.,представляващо 

парцел І квартал 14 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за жилищно строителство.

585 

17-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 860кв.м.,представляващо 

парцел ІІ квартал 14 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за жилищно строителство.

586 

17-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС. 

Дворно място от 860кв.м.,представляващо 

парцел ІІІ квартал 14 по плана на с.Въл-

чаново,отреден за жилищно строителство.

587 

17-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 отПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 860кв.м.,представляващи 

парцел ІV квартал 14 по плана на с.Въл-

чаново, отреден за жилищно 

строителство.

588 

17-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 860кв.м. представляващи 

парцел V квартал 14 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за жилищно строителство.

589 

17-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС. 

Дворно място от 860квм.,представляващи 

парцел VІ квартал 14 по плана на с.Въл-

чаново,отреден за жилищно строителство.

590 

17-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС.

Дворно място от 

1050кв.м.,представляващи парцел І 

квартал23 по плана на с.Въл-

чаново,отреден за жилищно строителство.

591 

17-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 620кв.м.,представляващи 

парцел ХVІІІ квартал 23 по плана на 

с.Въл- чаново,отреден за жилищно 

строителство.

592 

17-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 590/930кв.м.,представ-

ляващо ид.част от парцел VІ квартал 42 

по плана на с.Вълчаново, отреден 

зажилищно строителство.

593 

17-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС 

Дворно място от 

1070кв.м.представляващо парцел ІХ 

квартал 42 по плана на с.Въл-

чаново,отреден за жилищно строителство.

594 

22-01-2001
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС.

Терен от 12800кв.м.,представляващ 

парцел І квартал 38 по плана на 

с.Дебелт,отреден за жилищно 

строителство,книжарница,аптека,битови 

услуги,закусвалня.

595 

21-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 880кв.м.,представляващо 

парцел ХІ квартал 33 по плана на с.Въл-

чаново, отреден за жилищно 

строителство.

596 

22-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 710кв.м.представляващо 

парцел І квартал 33 по плана на с.Вълца-

ново,отреден за жилищно строителство.

597 

22-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС.

Дворно място от 

1080кв.м.,представляващо парцел ІІ 

квартал 50 по плана на с.Вълча- ново, 

отреден за жилищно строителство.

598 

23-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС.

Дворно място ид.част от 

580/1080кв.м.,пред- ставляващо парцел ІІІ 

кварта 50 по плана на 

с.Вълчаново,отреден за 

жилищностроителство.

599 

1 с.Вълчаново,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

Дворно място от 

1330кв.м.,представляващи парцел І 

квартал 55 по плана на с.Вълча-
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23-01-2001
на ЗОС. 

ново,отреден за жилищно строителство.

600 

23-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 830кв.м.,представляващи 

парцел VІ квартал 55 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за жилищно строителство.

601 

23-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 830кв.м.,представляващи 

парцел VІІ квартал 55 по плана на 

с.Вълча- ново,отреден за жилищно 

строителство.

602 

23-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС ,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС. 

Дворно място от 830кв.м.,представляващо 

парцел VІІІ квартал 55 по плана на с.Въл-

чаново,отреден за жилищно строителство.

603 

23-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 702кв.м.,представляващи 

парцел ІІІ квартал 56 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за жилищно строителство.

604 

23-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 720кв.м.,представляващи 

парцел ІV квартал 56 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за жилищно строителство.

605 

23-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 1152кв.м. 

представляващи парцел V квартал 56 по 

плана на с.Вълча- ново,отреден за 

жилищно строитество.

606 

23-01-2001
1 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 756кв.м.,представляващи 

парцел VІ квартал 56 по плана на с.Вълча-

ново,отреден за жилищно строителство.

607 

23-01-2001
1 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 1480кв.м. 

представляващо парцел VІІ квартал 56 по 

плана на с.Вълча- ново,отреден за 

жилищно строителство.

608 

14-03-2001
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

договор за замяна от 

25.10.2000г

н-ци Манол Колев Манолов

Нива с площ от 6,000дка,четвърта 

категория м/ст"Ченге баир", имот 

№084017 по плана за земеразделяне на 

с.Загорци.

609 

14-03-2001
1 с.Варовник,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

договор за замяна от 

26.10.2000г. 

Киро Проданов Иванов 

Изоставена нива с площ от 2,295дка,осма 

категория, м/ст"Лозята",имот №007034 по 

плана за земеразделяне на с.Варовник.

610 

15-02-2001
1 с.Варовник,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

договор за замяна от 

26.10.2000г. 

Киро Проданов Иванов. 

Нива с площ от 4,800дка,осма категория, 

м/ст"Чифлика",имот №033006 по плана за 

земеразделяне на с.Варовник.

611 

15-03-2001
1

с.Долно Ябълково,обл.Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

договор за замяна от 

21.12.2001г. 

ЕТ"Металпласт- Стоян 

Найденов" 

Нива с площ от 12,600дка, пета категория 

м/ст"Кабакова топола",имот №026023 по 

плана за земеразделяне на 

с.ДолноЯбълково.

612 

05-04-2001
1 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Производствен терен с площ от 2,613дка, 

трета категория, м/ст "Янев мост", имот 

№ 045002 по плана за земеразделяне на 

гр.Средец.

613 

09-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Член 2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 1040кв.м.,съставляващо 

парцел ІІІ квартал 15 по плана на с. 

Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

614 

09-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 780кв.м.,съставляващо 

парцел ІІ квартал 15 по плана на с. 

Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

615 

09-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 695кв.м, съставляващо 

парцел І квартал 15 по плана на 

с.Драчево,отреден за 

жилищностроителство.

616 

09-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 670кв.м.,представляващо 

парцел ІІІ квартал 3 по плана на с.Дра-

чево,отреден за жилищно строителстово.

617 

09-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 930кв.м.,съставляващо 

парцел І-17 квартал 13 по плана на 

с.Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

618 

09-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 775кв.м.,съставляващо 

парц;ел ХІІІ-159 квартал 36 по плана на 

с.Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

619 

09-04-2001
1 с.Драчево, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно място от 450кв.м.,съставляващо 

парцел ХІІ-158 квартал 36 по плана на 

с.Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

620 

10-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС .

Дворно място с площ от 730кв.м. обра-

зуващо парцел ІХ квартал 37 по плана на 

с.Драчево,отреден за жилищно стро-

ителство.

621 

10-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно място от 610кв.м.,представляващо 

парцел Х квартал 37 по плана на 

с.Драчево отреден за жилищно 

строителство.

622 

10-04-2001
1 с.Зорница,област Бургас Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС 

Терен от 1500кв.м.,съставляващ парцел 

ІV квартал 14 по плана на с.Зорница, 

отреден за озеленяване.

623 

10-04-2001
1 с.Зорница,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 1600кв.м.,съставляващо 

парцел ІІ квартал 4 по плана на с.Зорница 

отреден за жилищно строителство.

624 

10-04-2001
1 с.Зорница,област Бургас Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС. 

Терен от 1750кв.м.,съставляващ парцел ІІ 

квартал 9 по плана на с.Зорница, отреден 

за жилищно строителство.

625 

10-04-2001
1 с.Зорница,област Бургас Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

Полумасивна едноетажна постройка-

автоспирка със застроена площ от 

53кв.м.,находяща се в парцел ХІ 

квартал20 по плана на с.Зорница.

626 

25-03-2005
1 с.Зорница,област Бургас Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС. 

Терен от 3300кв.м. съставляващ парцел 

ІV квартал 55 по плана на с.Зорница, 

отреден за озеленяване.

627 

10-04-2001
1 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС.

Масивен гараж, застроен на 77кв.м. един 

етаж, построен през 1967г. в парцел VІ 

квартал 112 по плана нагр.Средец.

628 

20-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 610кв.м.,представляващо 

парцел ХVІ квартал 14 по плана на с. 

Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

629 

20-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 660кв.м.,представляващо 

парцел ХV квартал 14 по плана на с. 

Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

630 

23-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 620кв.м.,представляващо 

парцел І квартал 14 по плана на с.Драчево 

отреден за жилищно строителство.

631 

23-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 700кв.м.,представляващо 

парцел ХІV квартал 14 по плана на с. 

Драчево,отреден за жилищно 

строителство.

632 

23-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 820кв.м.,представляващо 

парцел ІІ квартал 14 по плана на 

с.Драчево отреден за жилищно 

строителство.

633 

23-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 550кв.м.,представляващо 

парцел ІІІ квартал 14 по плана на с.Дра-

чево,отреден за жилищно строителство.

634 

24-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас.  Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно място от 

1100кв.м.представляващо парцел VІІІ 

квартал 35 по плана на с.Дра-

чево,отреден за жилищно строителство.
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635 

24-04-2001
1 с.Драчево, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 900кв.м.,представляващо 

парцел VІІІ квартал 36 по плана на с. 

Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

636 

24-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 560кв.м.,представляващо 

парцел Х квартал 38 по плана на с. 

Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

637 

24-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 675кв.м.,представляващо 

парцел ІV квартал 14 по плана на с. 

Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

638 

24-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 800кв.м.,представляващо 

парцел VІ квартал 14 по плана на с. 

Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

639 

24-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 850кв.м.,представляващо 

парцел ХІ квартал 38 по плана на с. 

Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

640 

24-04-2001
1 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 

1200кв.м.,представляващо парцел V 

квартал 33 по плана на с.Драчево отреден 

за жилищно строителство.

641 

24-04-2001
1 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 590кв.м., 

представляващо парцел ХХVІІ-1922 

квартал 112 по плана на гр.Средец.

642 

24-04-2001
1 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 750кв.м., 

представляващо парцел V-1113 квартал 

112 по плана на гр.Средец.

645 

07-05-2001
1 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Др.селищна територия с площ от 

1,893дка, трета категория, м/ст "Долапски 

баир", представляващимот № 045004 по 

плана заземеразделяне на гр.Средец.

646 

17-05-2001
1 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

Терен с площ от 2100кв.м.,представляващ 

парцел ІІ квартал 103 по плана на 

гр.Средец, отреден за комп.застрояване.

647 

17-05-2001
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

Дворно място от 550кв.м.,съставляващо 

парцел ХVІ квартал 137 по плана на гр. 

Средец, отреден за жилищно 

строителство.

648 

17-05-2001
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС.

Дворно място с площ от 

800кв.м.,съставляващ парцел ХVІІІ 

квартал 137 по плана на гр.Средец 

отреден за озеленяване и трафопост.

649 

18-05-2001
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

Терен от 5100кв.м.,находящ се в парцел 

ІХ квартал 107 по плана на гр.Средец, 

отреден за жилищно строителство.

650 

18-05-2001
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

Терен 13 100кв.м.,представляващ квартал 

14 по плана на гр.Средец отреден за 

жилищно строителство.

651 

18-05-2001
1 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Двуетажна масивна жилищна сграда със 

застроена площ от 74кв.м. и дворно място 

от 860кв.м., съставляващо парцел ІV 

квартал 42 по плана на с.Факия.

652 

18-05-2001
1 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

Дворно място от 730кв.м.,съставляващо 

парцел VІІ квартал 103 по плана на 

гр.Средец, отреден за жилищно 

строителство.

653 

08-06-2001
1 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. Вълчо Пейчев Бимбалов 

Част от имот пл.№240 с площ от 310кв.м. 

отреден за пробив на улица по плана на 

с.Факия.

654 

08-06-2001
1 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. н-ци Ончо Петков Стаматов 

Част от имот №76 с площ от 325кв.м. 

отреден за пробив на улица по плана на 

с.Факия.

655 

08-06-2001
1 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. н-ци Стефан Станков Буланов 

Част от имот пл.№77 с площ от 110кв.м. 

отреден за пробив на улица по плана на 

с.Факия.

656 

08-06-2001
1 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. Вълко Пейчев Бимбалов. 

Част от имот пл.№72 с площ от 70кв.м. 

отреден за пробив на улица по плана на 

с.Факия.

657 

24-07-2001
1 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от 

ПЗРЗИДЗОС.

Дворно място от 515кв.м.,представляващо 

парцел ІІІ квартал 38 по плана на с. 

Дебелт, отреден за жилищно строи-

телство.

658 

24-07-2001
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

6650кв.м.представляващо парцел ІV 

квартал 24 по плана на с.Голямо 

Буково,отреден за комплексно застроя-

ване.

659 

24-07-2001
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

3020кв.м.представляващо парцел І 

квартал 27 по плана на с.Голямо 

Буково,отреден за озеленяване испортна 

площадка.

660 

24-07-2001
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 580кв.м.,представляващо 

парцел ІІ квартал 3 по плана на с.Голямо 

Буково,отреден за жилищно строи-

телство.

661 

25-07-2001
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 400кв.м.,представляващо 

парцел ІІІ квартал 3 по плана на с.Голямо 

Буково,отреден за жилищно строи-

телство.

662 

25-07-2001
1

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място ,представляващо парцел І 

квартал 23 по плана на с.Голямо Буково с 

площ от 6410кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

С договор от 20.03.2008г. е 

опс върху 6кв.м. и право на 

преминаване от 15кв.м. на 

"ЕВН България 

Електроразпределение".

663 

02-08-2001
1 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 300кв.м.,образуващо 

парцел ХІІ квартал 17 по плана на 

с.Драчево,отреден за 

жилищностроителство.

664 

02-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място с площ от 1300кв.м., 

съставляващо парц;ел ХVІ-94 квартал 10 

по плана на с.Дюлево.

665 

02-08-2001
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място с площ от 1000кв.м., 

съставляващо парцел ІХ-191 квартал 24 

по плана на с.Дюлево.

666 

02-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 1000кв.м. 

съставляващо парцел ХІV-578 квартал 43 

по плана на с.Дюлево, отреден 

зажилищно строителство.

667 

02-08-2001
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 780кв.м., 

съставляващо парцел VІІІ-595 квартал 44 

по плана на с.Дюлево.

668 

03-08-2001
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място с площ от 1045кв.м., 

съставляващо парцел ІV-153 в квартал 22 

по плана на с.Дюлево.

669 

03-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 970кв.м.,образуващо 

квартал 72 по плана на с.Дюлево, отреден 

за озеленяване и КОО.

670 

03-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 2050кв.м.,обра-

зуващо квартал 56 по плана на с.Дюлево, 

отреден за озеленяване.

671 

29-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 1400кв.м., 

представляващо парцел ХІ квартал 71 по 

плана на с.Дюлево, отреден заКОО.
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672 

29-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 650кв.м., 

представляващо парцел VІІ квартал 52 по 

плана на с. Дюлево, отреден за жилищно 

строителство.

673 

29-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място с площ от 

630кв.м.,представ- ляващо парцел VІІІ 

квартал 52 по плана на с.Дюлево, отреден 

за жилищно строи-телство.

674 

29-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място с площ от 

700кв.м.,представ- ляващо парцел ІХ 

квартал 52 по плана на с.Дюлево, отреден 

за жилищно строи-телство.

675 

29-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 1200кв.м.,представ-

ляващо парцел ІІ квартал 73 по плана на 

с.Дюлево, отреден за 

жилищностроителство.

676 

29-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 770кв.м.,представляващо 

парцел ІІІ квартал 73 по плана на с. 

Дюлево,отреден за жилищно 

строителство.

677 

29-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 

837кв.м.,образуващо парцел ІІ квартал 47 

по плана на с.Дюлево, отреден за 

жилищно строителство.

678 

29-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 895кв.м.,образуващо 

парцел VІ квартал 47 по плана на с. 

Дюлево,отреден за жилищно строи-

телство.

679 

29-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 1306кв.м.,образуващо 

парцел ХІІІ квартал 47 по плана на с. 

Дюлево,отреден за жилищно строи-

телство.

680 

29-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 940кв.м., образуващо 

парцел ХІ квартал 47 по плана на с. 

Дюлево,отреден за жилищно строи-

телство.

681 

30-03-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС.

Дворно място от 540кв.м.,образуващо 

парцел ІХ квартал 47 по плана на 

с.Дюлево,отреден за 

жилищностроителство.

682 

01-08-2001
1 гр.Средец, област Бургас 

Пар.42 от 

ПЗРЗИДЗОС. 

Дворно място с площ от 

330кв.м.,съставляващо парцел ХV квартал 

149 по плана на гр.Средец, отреден за 

жилищно строителство.

683 

01-08-2001
1 гр.Средец, област Бургас.  

Пар.42 от 

ПЗРЗИДЗОС. 

Дворно място с площ от 

325кв.м.,съставляващо парцел ХVІІ 

квартал 149 по плана на гр.Средец 

отреден за жилищно строителство.

684 

30-08-2001
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 988кв.м.,,образуващо 

парцел І квартал 47 по плана на с. 

Дюлево,отреден за жилищно строи-

телство.

685 

30-08-2001
1 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 900кв.м.,образуващо 

парцел VІІ квартал 47 по плана на с. 

Дюлево, отреден за жилищно строи-

телство.

686 

30-08-2001
1 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ДИД на ЗОС.

Дворно място от 2000кв.м. ид.част от 

имот пл.№248, целият от 2550кв.м. по 

плана на с.Дебелт.

687 

01-08-2001
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС.

Дворно място от 1500кв.м., образуващо 

парцел ІХ квартал 44 по плана на гр. 

Средец,отреден за жилищно 

строителство.

688 

01-08-2001
1 гр.Средец, област Бургас 

Пар.42 от 

ПЗРЗИДЗОС.

Дворно място с площ от 

475кв.м.,съставляващо парцел ХІІІ-1120 

квартал 101 по плана на гр. Средец, 

отреден за жилищно строителство.

690 

04-09-2001
1 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 2200кв.м., 

представляващ парцел І квартал 31 по 

плана на с.Драка, отреден за жилищно 

строителство.

691 

04-09-2001
1 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС ,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС. 

Дворно място с площ от 2700кв.м. 

представляващо парцел ІІ квартал 13 по 

плана на с.Драка, отреден зажилищно 

строителство.

692 

04-09-2001
1 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 3180кв.м.,предс-

тавляващо парцел ІІІ квартал 13 по плана 

на с.Драчево, отреден за 

жилищностроителство.

693 

04-09-2001
1 с.Драка, област Бургасулица 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 1460кв.м.,предс-

тавляващо парцел VІ квартал 13 по плана 

на с.Драка, отреден за жилищно строи-

телство.

694 

05-09-2001
1 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 1120кв.м.,състав-

ляващо парцел ІV квартал 17 по плана на 

сДрака, отреден за жилищно 

строителство.

695 

13-09-2001
1 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 2000кв.м.,състав-

ляващо парцел ІІ квартал 9 по плана на 

с.Драка,отреден за жилищностроителство.

696 

13-09-2001
1 с.Драка,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 

2650кв.м.,представляващо парцел І 

квартал 12 по плана на с.Драка, отреден 

за жилищно строителство.

697 

13-09-2001
1 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 3650кв.м., 

представляващо парцел ІІ квартал 12 по 

плана на с.Драка,отреден зажилищно 

строителство.

698 

13-09-2001
1 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС ,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС. 

Дворно място с площ от 790кв.м., 

образуващо парцел Х квартал 44 по плана 

на с.Бистрец,отреден за магазин.

699 

13-09-2001
1 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС , 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 

1300кв.м.,образуващо парцел ІІІ квартал 

52 по плана на с.Бистрец, отреден за 

жилищно строителство.

700 

13-09-2001
1 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС.

Дворно място с площ от 1000кв.м.,образу-

ващо парцел ІV-255 квартал 20 по плана 

на с.Бистрец,отреден за 

жилищностроителство.

701 

13-09-2001
1 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС. 

Дворно място с площ от 900кв.м.,,обра-

зуващо парцел V квартал5 по плана на 

с.Бистрец,отреден за 

жилищностроителство.

702 

13-09-2001
1 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място от 830кв.м.,образуващо 

парцел VІ квартал 5 по плана на с. 

Бистрец,отреден за жилищно строи-

телство.

703 

14-09-2001
1 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС.

Дворно място с площ от 1300кв.м.,обра-

зуващо парцел VІІ квартал 5 по плана на 

с.Бистрец,отреден за 

жилищностроителство.

704 

14-09-2001
1 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРна ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място от 380кв.м.,образуващо 

парцел ІІ квартал 5 по плана на с.Бист-

рец,отреден за жилищно строителство.

705 

14-09-2001
1 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС.

Дворно място с площ от 1430кв.м.,обра-

зуващо парцел ІХ квартал 5 по плана на 

с.Бистрец, отреден за 

жилищностроителство.
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706 

14-09-2001
1 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място с площ от 1090кв.м.,образу-

ващо парцел ІV квартал 1 по плана на 

с.Бистрец,отреден за жилищно строи-

телство.

707 

14-09-2001
1 с.Бистрец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място с площ от 1500кв.м.,обра-

зуващо парцел V квартал 1 по плана на 

с.Бистрец,отреден за жилищно строи-

телство.

708 

17-09-2001
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС.

Дворно място с площ от 

445кв.м.,образуващо парцел ІV квартал 

142 по плана на гр. Средец, отреден за 

жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 

Георги Апостолов Георгиев.

709 

17-09-2001
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

Дворно място от 500кв.м., образуващо 

парцел V квартал 142 по плана на гр. 

Средец, отреден за жилищно 

строителство.

710 

17-09-2001
1 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място с площ от 1000кв.м.,обра-

зуващо парцел VІІІ-304 квартал 38 по 

плана на с.Бистрец,отреден зажилищно 

строителство.

711 

25-09-2001
2 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 1200кв.м., 

образуващо парцел V квартал31 по плана 

на с.Бистрец,отреден за жи-лищно 

строителство.

712 

25-09-2001
2 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 

ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС. 

Дворно място с площ от 1000кв.м.,образу-

ващо парцел І-220 квартал 28 по плана на 

с.Бистрец,отреден за 

жилищностроителство.

713 

26-09-2001
2 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място с площ от 1170кв.м.,предс-

тавляващо парцел VІІІ квартал 11 по 

плана на с.Бистрец, отреден за 

жилищностроителство.

714 

26-09-2001
2 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място с площ от 620кв.м.,предс-

тавляващо парцел ІХ квартал 11 по плана 

на с.Бистрец,отреден зажилищно 

строителство.

715 

26-09-2001
2 с.Бистрец,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно място с площот 

590кв.м.,представ- ляващо парцел ХІ 

квартал 40 по плана на с.Бистрец,отреден 

за жилищно строи-телство.

716 

28-09-2001
2 с.Бистрец,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно място с площ от 

560кв.м.,представ- ляващо парцел ХІІ 

квартал 40 по плана на с.Бистрец,отреден 

за жилищно строи-телство.

717 

28-09-2001
2 с.Бистрец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно място с площ от 

680кв.м.,представ- ляващо парцел ХІІІ 

квартал 40 по плана на с.Бистрец,отреден 

за жилищно строи-телство.

718 

28-09-2001
2 с.Бистрец,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно мя сто с площ от 

750кв.м.,представ- ляващо парцел ХІV 

квартал 40 по плана на с.Бистрец,отреден 

за жилищно строи-телство.

719 

01-10-2001
2 с.Дюлево, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно място с площ от 

660кв.м.,образуващо парцел Х квартал 36 

по плана на с.Дюлево, отреден за 

жилищно строителство.

720 

01-10-2001
2 с.Дюлево, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 646/871кв.м. 

образуващо парцел ХІ квартал 54 по 

плана на с.Дюлево, отреден за 

жилищностроителство.

721 

04-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 725кв.м.,обазу-

ващо парцел V квартал 37 по плана на 

с.Дебелт, отреден за жилищно строи-

телство.

722 

04-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с плоищ от 650кв.м., 

образуващо парцел ІV квартал 37 по 

плана на с.Дебелт,отреден за жилищно 

строителство.

723 

04-10-2001
2 с.Дебелт, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 825кв.м., 

образуващо парцел ІІ квартал 56 по плана 

на с.Дебелт, отреден зажилищно 

строителство.

724 

04-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 

900кв.м.,образуващо парцел ХІV квартал 

45 по плана на с.Дебелт отреден за 

жилищно строителство.

725 

05-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1050кв.м., 

образуващо парцел І квартал 44 по плана 

на с.Дебелт,отреден за жилищ-но 

строителство.

726 

05-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1000кв.м.,образу-

ващо парецл ІІ квартал 44 по плана на 

с.Дебелт,отреден за жилищно 

строителство.

727 

05-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1000кв.м.,обра-

зуващо парцел ІІІ квартал44 по плана на 

с.Дебелт,отреден за 

жилищностроителство.

728 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно място с площ от 1220кв.м.,образу-

ващо парцел І квартал 57 по плана на 

с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

729 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 

1170/1320кв.м.,образу- ващо парцел ІІ 

квартал 57 по плана на с.Дебелт,отреден 

за жилищно строи-телство.

730 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1250кв.м.,образу-

ващо парцел ІІІ квартал 57 по плана на с. 

Дебелт,отреден за жилищно строител-

ство.

731 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 890кв.м.,образу-

ващо парцел Х квартал 38 по плана на 

с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

732 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно място с площ от 660кв.м.,образу-

ващо парцел VІІ квартал 34 по плана на 

с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

733 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1260кв.м.,образу-

ващо парцел VІІ квартал 16 по плана на 

с.Дебелт,отреден за жилищно 

строителство.

734 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1499кв.м.,образу-

ващо парцел ХІ квартал 9 по плана на 

с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

735 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 1250кв.м. образуващо 

парцел ІV квартал 60 по плана на 

с.Дебелт,отреден за 

жилищностроителство.

736 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1270кв.м.,образу-

ващо парцел V квартал 60 по плана на 

с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

737 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1200кв.м.,образу-

ващо парцел VІ квартал 60 по плана на 

с.Дебелт,отреден за жилищно строител-

ство.

Дворно място с площ от 900кв.м.,образу-
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738 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

ващо парцел VІІ квартал 37 по плана на 
с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

739 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1000кв.м.,образу-
ващо парцел VІ квартал 48 по плана на 
с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

Отстъпено право на строеж на 
Димитър Ангелов Андреев 

740 

08-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1200кв.м.,образу-
ващо парцел V квартал 14 по плана на 
с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

741 

09-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1200кв.м.,образу-
ващо парцел ХVІ квартал 57 по плана на 

с.Дебелт,отреден за жилищно 

строителство.

742 

09-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1060кв.м.,образу-
ващо парцел Х квартал 62 по плана на 
с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

743 

09-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1230кв.м.,образу-
ващо парцел ХІІ квартал 47 по плана на 

с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

744 

09-10-2001
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 3150кв.м., 
образуващо парцел ІХ квартал 47 по 

плана на с.Дебелт, отреден забаня.

745 

11-10-2000
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1180кв.м. 
образуващо парцел VІІ квартал 38 по 
плана на с.Момина Църква,отреден за 

жилищно строителство.

746 

11-10-2001
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС.

Дворно място с площ от 812кв.м. и 
жилищна сграда със застроена площ от 
79кв.м.,находящи се в парцел Х квартал 

18 по плана на с.МоминаЦърква.

747 

11-10-2001
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС.

Дворно място с площ от 725кв.м. и 
жилищна сграда със застроена площ от 

64кв.м.,находящи се в парцел Іквартал 18 

по плана на с.МоминаЦърква.

748 

11-10-2001
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1355кв.м. и 
жилищна сграда със застроена площ от 

63кв.м.,находящи се в парцел VІІІквартал 

7 по плана на с.МоминаЦърква.

749 

11-10-2001
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 720кв.м. и 
жилищна сграда със застроена площ от 
71кв.м.,находящи се в парцел ХІквартал 

63 по плана на с.МоминаЦърква.

750 

11-10-2001
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС.

Дворно място с площ от 465кв.м. и 
жилищна сграда със застроена площ от 
78кв.м.,находящи се в парцел ІІІквартал 

76 по плана на с.МоминаЦърква.

751 

18-10-2001
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 380кв.м., 
представляващ парцел ІІІ квартал 24 по 
плана на с.Факия,отреден зажилищно 

строителство.

752 

19-10-2001
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 470кв.м. ид.част от 
750кв.м., представляващи част от парцел 

VІ квартал 11 по плана нас.Факия,отреден 

за жилищно строителство.

753 

19-10-2001
2 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно място с площ от 700кв.м.,предс-
тавляващо парцел VІІ квартал 7 по плана 
на с.Факия,отреден за жилищно строи-

телство.

754 

19-10-2001
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 590кв.м.,предс-
тавляващо парцел V квартал 7 по плана на 

с.Факия,отреден за 

жилищностроителство.

755 

19-10-2001
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 830кв.м., 
представляващо парцел І квартал 7 по 
плана на с.Факия,отреден зажилищно 

строителство.

756 

22-10-2001
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 700кв.м.,предс-
тавляващо парцел ІІ квартал 7 по плана на 

с.Факия,отреден за 

жилищностроителство.

757 

22-10-2001
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 700кв.м., 
представляващо парцел ІІІ квартал 7 по 
плана на с.Факия, отреден зажилищно 

строителство.

758 

22-10-2001
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС 

Дворно място с площ от 720кв.м., 
представляващ парцел ІV квартал 7 по 
плана на с.Факия,отреден за жилищно 

строителство.

759 

22-10-2001
2 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 810кв.м., 
представляващо парцел ІV квартал 8 по 
плана на с.Факия,отреден зажилищно 

строителство.

760 

22-10-2001
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1020кв.м., 
представляващо парцел VІ квартал 8 по 
плана на с.Факия, отреден зажилищно 

строителство.

761 

22-10-2001
2 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 930кв.м., 
представляващо парцел V квартал 8 по 
плана на с.Факия,отреден зажилищно 

строителство.

762 

22-10-2001
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 9900кв.м., 
представляващ парцел І квартал 6 по 

плана на с.Факия, отреден зажилищно 

строителство.

763 

23-10-2001
2 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно място с площ от 970кв.м., 
представляващо парцел Х квартал 7 по 
плана на с.Факия, отреден зажилищно 

строителство.

764 

23-10-2001
2 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 780кв.м., 
представляващо парцел ІІ квартал 8 по 
плана на с.Факия, отреден зажилищно 

строителство.

765 

23-10-2001
2 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 230/600кв.м. 
идеални части от парц.ІІ квартал 1 по 
плана на с.факия, отреден зажилищно 

строителство.

766 

23-10-2001
2 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място сс площ от 750кв.м. 
представляващо парцел І квартал 8 по 
плана на с.Факия, отреден зажилищно 

строителство.

767 

23-10-2001
2 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 780кв.м., 
представляващо парцел ІІІ квартал 8 по 
плана на с.Факия, отреден зажилищно 

строителство.

768 

23-10-2001
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Парцел Х квартал 8 с площ от 7010кв.м., 
отреден за жилищно строителство по 

плана на с.Факия.

769 

23-10-2001
2 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 210/740кв.м. 
ид.части от парцел І квартал 1 по плана на 

с.Факия,отреден за жилищно 

строителство.

770 

23-10-2001
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 6580/7860кв.м. 
ид.части от парцел ХІV квартал 4 по 

плана на с.Факия, отреден за озеленяване.
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771 

24-10-2001
2 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място от 640/1050кв.м. ид.част от 
парцел ІІ квартал 55 по плана на с.Факия, 

отреденза жилищно строителство.

772 

30-10-2001
2 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Терен с площ от 1090кв.м.,образуващ 
парцел І квартал 11 по плана на с.Факия, 

отреден за озеленяване.

773 

30-10-2001
2 с.Факия, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1860кв.м., 
представляващо парцел VІ квартал 49 по 

плана на с.Факия, отреденза спортна зала.

774 

20-10-2001
2 с.Радойново,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1670кв.м., 
образуващо парцел ІІ квартал 38 по плана 

на с.Радойново,отреден зажилищно 

строителство.

775 

30-10-2001
2 с.Радойново, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 2400кв.м.,обра-
зуващ парцел ІV квартал 31 по плана на 

с.Радойново, отреден за 

жилищностроителство.

776 

30-10-2001
2 с.Радойново, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1470кв.м.,предс-
тавляващ парцел VІ квартал 45 по плана 

на с.Радойново,отреден за 

жилищностроителство.

777 

31-10-2001
2 с.Радойново,област Бургас Чл.2 ал.1 т-.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1700кв.м., 
образуващо парцел І квартал 22 по плана 

на с.Радойново,отреденза жилищно 

строителство.

778 

31-10-2001
2 с.Радойново,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 2310кв.м., 
образуващо парцел ІІІ квартал 26 по 

плана на с.Радойново,отреден зажилищно 

строителство.

779 

31-10-2001
2 с.Радойново, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 2240кв.м.,обра-
зуващо парцел ІV квартал 26 по плана на 

с.Радойново, отреден за жилищно 

строителство.

780 

31-10-2001
2 с.Радойново, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 2500кв.м. 
образуващо парцел V квартал 26 по плана 

на с.Радойново, отреденза жилищно 

строителство.

781 

31-10-2001
2 с.Белила, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 800кв.м.,обра-
зуващо парцел ІХ квартал 7 по плана на 

с.Белила, отреден за жилищно 

строителство.

782 

31-10-2001
2 с.Белила, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 940кв.м., 
образуващо парцел Х квартал 7 по плана 

на с.Белила,отреден зажилищно 

строителство.

783 

31-10-2001
2 с.Вълчаново,област Бургас Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 950кв.м.,заедно с 
жилищна сграда със застроена площ от 

49кв.м., находящи се в парцел VІІІ 

квартал18 по плана на с.Вълчаново.

784 

01-10-2001
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 600кв.м.,обазу-
ващ парцел VІІІ квартал 45 по плана на 
с.Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

785 

01-10-2001
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 580кв.м.,обра-
зуващо парцел VІІІ квартал 43 по плана 

на с.Драчево,отреден за 

жилищностроителство.

786 

01-10-2001
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 960кв.м.,обра-
зуващо парцел І квартал 3 по плана на 

с.Драчево,отреден за 

жилищностроителство.

787 

01-10-2001
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1170кв.м.,обра-
зуващо парцел ХІІІ квартал 14 по плана 

на с.Драчево,отреден за 

жилищностроителство.

788 

01-10-2001
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 670кв.м.,обра-
зуващо парцел ІV квартал 15 по плана на 

с.Драчево,отреден за 

жилищностроителство.

789 

01-10-2001
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 550кв.м.,обра-
зуващо парцел ХІІ квартал 14 по плана на 

с.Драчево,отреден за жилищно 

строителство.

790 

01-10-2001
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 2070кв.м.,обра-
зуващо парцел І квартал 45 по плана на 
с.Драчево,отреден за жилищно строи-

телство.

791 

08-11-2001
1 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1150кв.м., 
образуващо парцел І квартал 103 по плана 

на гр.Средец, отреден за 

жилищностроителство.

792 

08-11-2001
2 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 970кв.м., 
образуващо парцел ІХ квартал 103 по 

плана на гр.Средец, отреден зажилищно 

строителство.

793 

08-11-2001
2 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1250кв.м. 
образуващо парцел Х квартал 103 по 

плана на гр.Средец, отреден зажилищно 

строителство.

794 

08-11-2001
2 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1255кв.м., 
образуващо парцел ХІ квартал 103 по 

плана на гр.Средец,отреден зажилищно 

строителство.

795 

09-11-2001
2 с.Драчево, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 
920кв.м.,образуващо парцел ХІ. квартал 

36 по плана на с.Драчево отреден за 

жилищно строителство.

796 

09-11-2001
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1710кв.м.,обра-
зуващо парцел ХV квартал 36 по плана на 

с.Драчево,отреден за 

жибищностроителство.

797 

12-11-2001
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 680кв.м., 
образуващо парцел VІ квартал 3 по плана 
на с.Момина Църква,отреден за жилищно 

строителство.

798 

12-11-2001
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1280кв.м., ведно 
с жилищна сграда с площ от 

56кв.м.,находящи се в парцелVІІ квартал 

3 по плана на с.Момина Църква.

799 

12-11-2001
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 1235кв.м., 
образуващо парцел VІІІ квартал 3 по 

плана на с.Момина Църква,отреден за 

жилищно строителство.

800 

12-11-2001
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС 

Дворно място с площ от 1200кв.м. и 
жилищна сграда със застроена площ от 
60кв.м.,находящи се в имот пл.№619по 

плана на с.Момина Църква.

801 

12-11-2001
1 с.Бистрец,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Дворно място с площ от 1120кв.м.,обра-
зуващо парцел ІІІ квартал 31 по плана на 

с.Бистрец.

Отстъпено право на строеж на 

Никола Богданов Николов.

802 

13-11-2001
2 с.Дюлево, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 390кв.м.,обра-
зуващо парцел ІV квартал 68 по плана на 

с.Дюлево, отреден за озеленяване.

803 

13-11-2001
2 с.Дюлево, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. 

Терен от 14 595кв.м.,представляващ 
парцел І квартал 33 по плана на с.Дюлево, 

отреден за спорт.

804 

2 с.Дюлево, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. Дворно място с площ от 2830кв.м. 
образуващо парцел І квартал 53 по плана 
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13-11-2001 на с.Дюлево, отреден заозеленяване.

805 

23-11-2001
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и 6 от 

ЗОС.

Терен с площ от 4150кв.м. и сграда-
бензиностанция със застроена площ от 

47кв.м.,находящи се в парцел І 

квартал152 по плана на гр.Средец.

"БКС
гр.Средец 

регистрация от 

на БОС

806 

28-12-2001
2 с.Зорница,област Бургас Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС.

Дворно място с площ от 725кв.м.,масивна 
сграда-дюкян -494куб.м.,салма с площ от 

87 куб.м.,съставляващи парцел Х 

квартал18по плана на с.Зорница.

807 

28-12-2001
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 750кв.м.,обра-
зуващо парцел ІІ квартал 41 по плана на 

с.Дебелт,отреден за 

жилищностроителство.

808 

03-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 650кв.м.,обра-
зуващо парцел ІІІ квартал 41 по плана на 

с.Дебелт,отреден за 

жилищностроителство.

809 

03-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 810кв.м.,образу-
ващо парцел VІІ квартал 41 по плана на 

с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

810 

03-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 940кв.м.,обра-
зуващо парцел VІІІ квартал 41 по плана 
на с.Дебелт,отреден за жилищно стро-

ителство.

811 

03-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 840 кв.м.,образу-
ващо парцел ІХ квартал 41 по плана на 
с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

812 

03-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 1000кв.м.,обра-
зуващо парцел ХХІV квартал 41 по плана 

на с.Дебелт,отреден за 

жилищностроителство.

813 

03-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 600кв.м.,обра-
зуващо парцел ХVІ квартал 41 по плана 

на с.Дебелт,отреден за 

жилищностроителство.

814 

03-01-2001
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 900кв.м.,обра-
зуващо парцел ХVІІ квартал 41 по плана 

на с.Дебелт,отреден за 

жилищностроителство.

815 

03-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 800кв.м.,обра-
зуващо парцел ХVІІІ квартал 41 по плана 
на с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

816 

03-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 1000кв.м.,обра-
зуващо парцел ХІХ квартал 41 по плана 
на с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

817 

04-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 900кв.м.,обра-
зуващо парцел ХІV квартал 38 по плана 
на с.Дебелт,отреден за жилищно строи-

телство.

818 

04-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 1000кв.м.,обра-
зуващо парцел ХV квартал 38 по плана на 

с.Дебелт,отреден за 

жилищностроителство.

819 

04-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 880кв.м.,обра-
зуващо парцел ХVІ квартал 38 по плана 

на с.Дебелт, отреден за 

жилищностроителство.

820 

04-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 1330кв.м.,обра-
зуващо парцел VІ квартал 42 по плана на 

с.Дебелт,отреден за 

жилищностроителство.

821 

07-01-2002
2 с.Сливово, област Бургас Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

Дворно място с площ от 696кв.м., едно-
етажна полумасивна сграда със заст-
роена площ от 60кв.м., находящи се 

впарцел ІІІ имот 164 квартал 16 поплана 

на с.Сливово.

822 

07-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 810кв.м.,обра-
зуващо парцел VІІ квартал 42 по плана на 

с.Дебелт,отреден за 

жилищностроителство.

823 

07-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 1120кв.м.,обра-
зуващо парцел VІІІ квартал 42 по плана 
на с.Дебелт,отреден за жилищно стро-

ителство.

824 

07-01-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

Дворно място с площ от 
907кв.м.,образуващо парцел VІІІ квартал 

118 по плана на гр. Средец, отреден за 

жилищно строителство.

825 

07-01-2002
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 1095кв.м.,обра-
зуващо парцел V - 289 квартал 39 по 

плана на с.Драчево,отреден зажилищно 

строителство.

826 

07-01-2002
2

с.Драчево,област Бургас 
улица,парцел ХVІ и ХVІІ, 

парцел ІІІ,

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място с площ от 1125кв.м.,обра-
зуващо парцел ІV-290 квартал 39 по 

плана на с.Драчево,отреден за жилищно 

строителство.

Отспъпено право на строеж на 

Донка Николова Цветкова

827 

07-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Дворно място с площ от 4500кв.м. и 
сграда със застроена площ от 

190кв.м./б.техн.рабо- тилница/в парцел І 
квартал 40 по плана нас.Дебелт,отреден за 

кино.

828 

29-01-2002
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място с площ от 1280кв.м.,предс-
тавляващ парцел VІІІ квартал 47 по плана 

на с.Драчево,отреден за жилищно 

строителство.

829 

29-01-2002
2 с.Суходол,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 
на ЗОС. 

Ид.част от дворно място от 920/3300кв.м. 
находящо се в УПИ парцел ІV квартал 23 

по плана на с.Суходол.

830 

29-01-2002
2 с.Суходол,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Ид.част от дворно място от 
1000/2100кв.м. находящи се в УПИ 
парцел V-46 квартал 13 по плана на 

с.Суходол.

831 

29-01-2002
2 с.Дюлево, област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Дворно място ид.част от 1000кв.м., 
представляващо ид.част от парцели ІХ и 

Х квартал 27 по плана на с.Дюлево.

832 

30-01-2002
2 с.Дюлево, област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Пасище,мера с площ от 0,900дка, седма 
категория, находяща се в м/ст "Около 

село", имот №000353 по плана за земе-

разделяне на с.Дюлево.

833 

30-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.2 т.1 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Урегулиран поземлен имот ХVІІІ кв.48 с 
площ от 620кв.м.,отреден за ОДО по 

плана на с.Дебелт.

834 

30-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.2 т.1 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС 

Урегулиран поземлен имот ХІХ-517 
квартал 48 с площ от 535кв.м.,отреден за 

ОДО по плана на с.Дебелт.

Отстъпено право на строеж на 
Пауна Янева Петрова с 

договор от 01.04.2003г в/у 
30кв.м. 

835 

30-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.2 т.1 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Урегулиран поземлен имот ХХ-443 
квартал 48 с площ от 2270кв.м.,отре- ден 

за ОДО по плана на с.Дебелт.

836 

30-01-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.2 т.1 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Урегулиран поземлен имот ХVІІ-443 
квартал 48 с площ от 10050кв.м.,отреден 

за озеленени площи по плана на с.Дебелт.

837 

11-02-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
ид.част от 180кв.м.-държавата. Дворно място ид.част от 180/860кв.м. 

представляващо част от парцел І квартал 

страница 23 от 92Резултат от търсенето

17.2.2015 г.http://192.168.1.6/E_Municipality/Acts/search_result_main_register.php



41 по плана на с.Дебелт.

838 

11-02-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 
ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС. 
ид.част от 416кв.м.-държавата 

Дворно място от 416/800кв.м.,представ-
ляващо идеална част от парцел ІV квартал 

41 по плана на с.Дебелт.

839 

11-02-2002
2 с.Дюлево, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. държавата 

Урегулиран поземлен имот с площ от 
750кв.м., представляващ парцел Х 

квартал 27 по плана на с.Дюлево, отреден 

заинд.жилищно строителство.

840 

11-02-2002
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот ид.част от 
500кв.м., целият от 720кв.м.,представ-

ляващ порцел VІІ квартал 37 по планана 
с.Драчево, отреден за 

жилищностроителство.

841 

11-02-2002
2 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот с площ от 
1424кв.м.,представляващ парцел ІІІ 

квартал 22 по плана на с.Дюлево,отреден 

за инд.жилищно строителство.

842 

11-02-2002
2 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот с площ от 
480/770кв.м. ид.част от парцел Х квартал 

54 по плана на с.Дюлево, отреден 

заинд.жилищно строителство.

843 

11-02-2002
2 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Урегулиран поземлен имот от 650кв.м. 
представляващ парцел ІІ квартал 31 по 

плана на с.Дюлево, отреден за 

жилищностроителство.държавата

844 

11-02-2002
2 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот с площ от 
2260кв.м.,представляващ парцел ХХ 

квартал 45 по плана на с.Дюлево,отреден 

за озеленяване.

845 

12-02-2002
2 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот с площ от 
1198кв.м.,представляващ парцел ІІІ 

квартал 57 по плана на с.Дюлево,отреден 

за инд.жилищно строителство.

846 

12-02-2002
2 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот с площ от 
610кв.м., представляващ парцел ХІ 

квартал 4 по плана на с.Дюлево, отреден 

за озеленяване.

847 

18-03-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел І квартал 82 с площ от 
930кв.м. по плана на с.Момина Църква, 

отреден за търговия и услуги.

848 

18-03-2002
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

УПИ парцел VІ квартал 7 с площ от 
710кв.м. по плана на с.Факия,отреден за 

жилищно строителство.

849 

18-03-2002
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

УПИ парцел VІІІ квартал 7 с площ от 
730кв.м. по плана на с.Факия, отреден за 

жилищно строителство.

850 

18-03-2002
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

УПИ парцел ІХ квартал 7 с площ от 
690кв.м по плана на с.Факия, отреден за 

жилищно строителство.

851 

18-03-2000
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

УПИ парцел VІІ кваратл 8 с площ от 
790/1000кв.м., представляващ парц.VІІ 
квартал 8 по плана на с.Факия, отре-ден 

за жилищно строителство.

852 

18-03-2002
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 
ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС.

УПИ парцел VІІІ квартал 8 с площ от 
395/1130кв.м.ид.части по плана на 

с.Факия, отреден за 

жилищностроителство.

853 

18-03-2002
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

УПИ парцел ІХ квартал 8 с площ от 
675/830кв.м.ид.части по плана на с.Факия, 

отреден за жилищностроителство.

854 

19-03-2002
2 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІV квартал 11 с площ от 
800кв.м. по плана на с.Факия,отреден за 

жилищно строителство.

855 

19-03-2002
2 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел V квартал 11 с площ от 
740кв.м.по плана на с.Факия,отреден за 

жилищно строителство.

856 

19-03-2002
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІІІ квартал 55 с площ от 
920кв.м. по плана на с.Факия, отреден за 

жилищно строителство.

857 

19-03-2002
2 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Пасище,мера с площ от 1,339дка,трета 
категория, имот № 000614 по плана за 

земеразделяне на гр.Средец,находящ сев 

м/стта"Градишка река"

858 

15-04-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХХ-
1218 квартал 81а по плана на гр.Средец с 
площ от 625/710кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Пейчо Йорданов Пейчев. 

859 

15-04-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХІХ-
1216 квартал 81а по плана на гр.Средец с 
площ от 650/710кв.м., отреден зажилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Петър Бяндов Ковачев. 

860 

15-04-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

Урегулиран поземлен имот парцел ХVІІІ-
1214 квартал 81а по плана на гр.Средец с 
площ от 490/555кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Яни Дойнов Тодоров. 

861 

15-04-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХVІІ-
1211 квартал 81а по плана на гр.Средец, с 

площ от 420кв.м., отреденза жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Атанас Иванов Христов. 

862 

15-04-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХVІ-
1210 квартал 81а по плана на гр.Средец с 
площ от 460/555кв.м.отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Янко Стоянов Симеонов. 

863 

15-04-2002
2 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХІV-
1208 квартал 81а по плана на гр.Средец с 

площ от 460/500кв.м., отреден за 

жилищностроителство.

Отстъпено право на строеж на 
Таньо Видев Танев. 

864 

15-04-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХІІІ-
1204 квартал 81а по плана на гр.Средец с 

площ от 390кв.м.,отреденза жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Илия Димитров Илиев. 

865 

16-04-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІІІ-
1219 квартал 81а по плана на гр. Средец с 

площ от 645кв.м.,отреден зажилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Иван Найденов Балабанов. 

866 

16-04-2002
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІV-
1217 квартал 81а по плана на гр. Средец с 

площ от 510кв.м., отреден зажилищно 

строителство.

867 

16-04-2002
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел V-1215 
квартал 81а по плана на гр. Средец с 

площ от 430кв.м., отреден зажилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Продан Костадинов 

Кишкинов. 

868 

17-04-2002
1 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел VІ-
1213 квартал 81а по плана на гр. Средец с 

площ от 390кв.м.,отреденза жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Георги Стоянов Генев. 

869 

17-04-2002
1 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Пасище,мера с площ от 3,245дка,девета 
категория,м/ст"Малката 

река",представляващ имот №000029 по 

плана за земеразделяне нагр.Средец.

870 

01-04-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХХХІ 
квартал 112 по плана на гр. Средец с 
площ от 830кв.м.,отреден зажилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Васил Нейчев Гайдов. 

871 

2 гр.Средец, област Бургаска 
Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

държавата 
Урегулиран поземлен имот парцел ХХХ 

квартал 112 по плана на гр. Средец с 
площ от 363/380кв.м. ид.частиот целия Отстъпено право на строеж на 
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01-04-2002 пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. имот, отреден за жилищностроителство. Никола Иванов Червенков 

872 

01-04-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХХІХ 
квартал 112 по плана на гр.Средец с площ 

от 490/510кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Дойно Иванов Червенков 

873 

01-04-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел 
ХХVІІІ квартал 112 по плана на гр. 

Средец с площ от 737/740кв.м., отреденза 

жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Димитър Ст.Костадинов. 

874 

01-04-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХХІV 
квартал 112 по плана на гр. Средец с 

площ от 740/795кв.м., отреденза жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Ангел Стоилов Георгиев. 

875 

09-05-2002
2 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІІ 
квартал 121 по плана на гр.Средец с площ 

от 545кв.м., отреден за 

жилищностроителство.

876 

09-05-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІV 
квартал 121 по плана на гр.Средец с площ 

от 550кв.м., отреден за 

жилищностроителство.

877 

09-05-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел І 
квартал 92 по плана на гр.Средец с площ 

от 410/420кв.м., отреден зажилищно 

строителство.

878 

09-05-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХІХ 
квартал 112 по плана на гр.Средец с площ 

от 705кв.м., отреден за 

жилищностроителство.

Отстъпено право на строеж на 
Йордан Стоянов Каснаков. 

879 

09-05-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХХ 
квартал 112 по плана на гр.Средец,с площ 

от 830/840кв.м., отреден за 

жилищностроителство.

Отстъпено право на строеж на 
Стоян Тодоров Стоянов. 

880 

09-05-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХХІІ 
квартал 112 по плана на гр.Средец с площ 

от 422/430кв.м., отреден зажилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Костадин Стоилов Кралев. 

881 

20-05-2002
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС. държавата 

УПИ парцел І квартал 44 по плана на 
с.Факия с площ от 695/860кв.м.ид.части, 

отреден за жилищно строителство.

882 

30-05-2002
2 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел І 
квартал 28 по плана на с.Драка с площ от 

3000кв.м., отреден за жилищно стро-

ителство.

883 

30-05-2002
2 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІІ 
квартал 28 по плана на с.Драка с площ от 

3400кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

884 

30-05-2002
2 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІІІ 
квартал 28 по плана на с.Драка с площ от 

2450кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

885 

30-05-2002
2 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел І 
квартал 32 по плана на с.Драка с площ от 

3200кв.м., отреден за жилищно 

строителство.

886 

30-05-2002
2 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІІ 
квартал 32 по плана на с.Драка с площ от 

3700кв.м., отреден за 

жилищностроителство.

887 

01-05-2002
2

землището на гр.Средец, 

област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Земя с площ от 5,545дка,трета 
категория,начин на трайно ползване-

производствен терен, представляващимот 
№ 000340 по плана за земеразделянена 

гр.Средец,м/ст"Янев мост".

888 

31-05-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 и пар.42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел VІ 
квартал 82 по плана на с.Момина Църква 
с площ от 920кв.м.,отреден зажилищно 

строителство.

889 

31-05-2002
2

с.Момина Църква,област 

бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел Х 
квартал 82 по плана на с.Момина Църква 
с площ от 1030кв.м.,отреден зажилищно 

строителство.

890 

31-05-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ІХ 
квартал 82 по регулационния план на 

с.Момина Църква с площ от 
1040кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

891 

03-06-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегуларин поземлен имот парцел VІІ 
квартал 82 по плана на с.Момина Църква 

с площ от 780кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

892 

03-06-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел VІІІ 
квартал 82 по плана на с.Момина Църква 

с площ от 1340кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

893 

03-06-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ІІ 
квартал 83 по плана на с.Момина Църква 
с площ от 735кв.м.,отреден зажилищно 

строителство.

894 

03-06-2002
2

с.Момина Църква, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
доържавата

Урегулиран поземлен имот парцел ІІІ 
квартал 83 по плана на с.Момина Църква 

с площ от 715кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

895 

03-06-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ІV 
квартал 83 по плана на с.Момина Църква 

с площ от 700кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

896 

03-06-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел V 
квартал 83 по плана на с.Момина Църква 
с площ от 725кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

897 

03-06-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел VІ 
квартал 83 по плана на с.Момина Църква 

с площ от 730кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

898 

03-06-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

Урегулиран поземлен имот парцел VІІ 
квартал 83 по плана на с.Момина Църква 

с площ от 650кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

899 

03-06-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел VІІІ 
квартал 83 по плана на с.Момина Църква 

с площ от 660кв.м., отреден за 

жилищностроителство.

900 

03-06-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІХ 
квартал 83 по плана на с.Момина Църква 

с площ от 620кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

901 

03-06-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХІІ 
квартал 49 по плана на с.Дебелт с площ 

от1430кв.,отреден за 

жилищностроителство.

902 

03-06-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ІV 
квартал 46 по плана на с.Дебелт, отреден 

за жилищно строителство сплощ от 

960кв.м.

903 

03-06-2002
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата Урегулиран поземлен имот парцел І 

квартал 48 по плана на с.Драчево с площ 
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от 17 050кв.м.,отреден за спорт.

904 

03-06-2002
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ІХ 
квартал 38 по плана на с.Драчево с площ 

от 550кв.м., отреден за 

жилищностроителство.

905 

03-06-2002
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел V 
квартал 14 по плана на с.Драчево с площ 

от 760кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

906 

03-06-2002
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІІ 
квартал 13 по плана на с.Драчево, отреден 

за жилищно строителство сплощ от 

560/610кв.м.идеални части.

907 

04-03-2002
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХVІ 
квартал 13 по плана на с.Драчево с площ 

от 505кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

908 

04-06-2002
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ХІ 
квартал 33 по плана на с.Драчево с площ 

от 1100кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

909 

04-06-2002
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ХІІ 
квартал 33 по плана на с.Драчево с площ 

от 1100кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

910 

04-06-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ХІХ 
квартал 112 по плана на гр.Средец с площ 

от 705кв.м., отреден за 

жилищностроителство.

Йордан Стоянов Каснаков

911 

04-06-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ХХ 
квартал 112 по плана на гр.Средец с площ 

от 830/840кв.м. ид.части, отреден за 

жилищно строителство

Отстъпено право на строеж на 

Стоян Тодоров Стоянов.

912 

04-06-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРЗИДЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ХХІІ 
квартал 112 по плана на гр.Средец с площ 

от 422/430кв.м., отреден зажилищно 

строителство.

Отстъпено права на строеж на 

Костадин Стоилов Кралев.

913 

04-06-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХХІІІ 
квартал 112 по плана на гр.Средец с площ 

от 340/390кв.м., отреден зажилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Стоян Райков. 

914 

10-06-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от 
ЗОС ,заповед № 5 от 
17.04.2002г на Кмета 

на Община гр.Средец.

общината 

УПИ парцел ХХІV квартал 44 по плана на 
гр.Средец с площ от 160/190кв.м. отреден 

за трафопост.

915 

19-06-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРЗИДЗОС. 

УПИ парцел І квартал 6 по плана на 
гр.Средец с площ от 3 540кв.м. отреден за 

комплексностроителство.

916 

11-06-2002
2 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел VІ квартал 57 с площ от 
610кв.м. по плана на с.Факия,отреден за 

жилищно строителство.

917 

11-06-2002
2 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел VІІ квартал 57 с площ от 
700кв.м. по плана на с.Факия,отреден за 

жилищно строителство.

918 

12-06-2002
2 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел VІІІ квартал 57 с площ от 
920кв.м.,по плана на с.Факия, отреден за 

жилищно строителство.

919 

12-06-2002
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІХ квартал 62 с площ от 1130 
кв.м. по плана на с.Факия,отреден за 

жилищно строителство.

920 

12-06-2002
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел Х квартал 62 с площ от 950 
кв.м. по плана на с.Факия, отреден за 

жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Атанас Димитров Терзиев. 

921 

12-06-2002
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел VІІ квартал 31 по плана на 
с.Факия с площ от 940кв.м., отреден за 

магазин и ресторант.

922 

12-06-2002
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

държавата 

УПИ парцел V квартал40 с площ от 
375кв.м. по плана на с.Факия, отреден за 

търговско обслужване.

923 

12-06-2002
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІV 
квартал 2 по плана на с.Момина Църква с 

площ от 670кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

924 

19-06-2002
2 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС, 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел V 
квартал 36 по плана на с.Дюлево с площ 
от 1020кв.м., отреден за жилищно строи-

телство.

925 

19-06-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел VІ 
квартал 56 по плана на гр.Средец с площ 

от 10900кв.м., отреден за комплексно 

застрояване.

926 

20-06-2002
2 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел VІІ 
квартал 67 по плана на гр.Средец с площ 

от 4800кв.м., отреден за 

комплекснозастрояване.

927 

26-06-2002
2

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.7 и 9 от 

ЗОС.

Трафопост монтиран върху желязо-
решетъчен стълб, находящ се в имот 

№159001 по КВС на с.Кирово.

928 

26-06-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.7 и 9 от 
ЗОС. 

общината 

Сграда монолитна- трафопост с площ от 
9кв.м., находящ се в имот №000331 по 

плана за земеразделяне на 
гр.Средец./Трафопоста е без 

трафомашина,ушиновка,подпорни и 

проходни изолатори/.

929 

26-06-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.7 и 9 от 

ЗОС.
общината

Сграда монолитна - трафопост с площ от 
64кв.м., находяща се в парцел І квартал 12 

- общинска собственост с 

трафомашина20/0,4KW.

930 

26-06-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.7 и 9 от 

ЗОС.
общината

Сграда монолитна трафопост с площ от 
9кв.м.,находящ се в имот №000821 по 

плана за земеразделяне на с.Дебелт.

931 

26-06-2002
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.7 и 9 от 

ЗОС.
общината

Сграда монолитна - трафопост с площ от 
56кв.м.,изграден в УПИ парцел VІ 

квартал 34 по плана на с.Дебелт.Парцела 
е отреден за кметство,здрав-на 

служба,аптека и КОО.

932 

05-07-2002
2 с.Суходол,област Бургас Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС. държавата 

Масивна търговска сграда с площ от 
208кв.м., построена в УПИ парцел ІІІ 

квартал 26б целият с площ от 1550кв.м. 

по плана нас.Суходол.

933 

05-07-2002
2 с.Дюлево, област Бургас Чл.2 ал1 т.9 от ЗОС. държавата 

УПИ парцел І квартал 13 с площ от 
1150/1980кв.м. ид.част по плана на 

с.Дюлево, отреден за магазин.

934 

05-07-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ІV квартал 4 с площ от 
2500кв.м., отреден за МНО и магазини по 

ЗРП на гр.Средец.

935 

05-07-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел І квартал 10 с площ от 
751/1450кв.м.ид.части ,отреден за 

комплексно жилищно строителствопо 

ЗРП на гр.Средец.

936 

05-07-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ІХ квартал 111 с площ от 
2470кв.м.,отреден по ЗРП на гр.Средец, 

отреден за комплекснозастрояване и 

магазини.

937 

08-07-2002
2 с.Орлинци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от 
ЗОС ,решение №40/ 
05.02.2002г на ОбС. 

Митко и Йорданка Василеви. Нива с площ от 4,600дка,четвърта 
категория,м/ст"Парчеларе",имот №
072025 по плана за земеразделяне 
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нас.Орлинци.

938 

08-07-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.2 т.2 от 
ЗОС,чл.30 ал.3 от 

ППЗОС,договор от 
05.08.1999г. и н.акт №

181/2001г.

новопостроена 

Триетажна масивна жилищна сграда с 
партерен етаж- магазини със застроена 
площ от 229кв.м., находяща се в УПИ 

парцелІ квартал 103 по плана на 

гр.Средец с описаниобекти на р.13.

939 

09-07-2002
1

землището на 

с.Кубадин,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №9 от 

26.06.2002г на ПК 
Средец. 

Залесени горски територии с площ от 
649,211дка,имот №460001 по КВС на 

с.Кубадин, м/ст"Ченгово кладенче".

940 

09-07-2002
2

землището на 

с.Кубадин,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №9 от 

26.06.2000г на ПК 
Средец. 

Залесени горски територии с площ от 
232,208дка, имот №460002 по КВС на 

с.Кубадин, м/ст"Бурсушки дупки".

941 

09-07-2002
2

землищено на 

с.Кубадин,обл.Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №9 от 

26.06.2000г на ПК 
Средец. 

Залесени горски територии с площ от 
11,527дка, имот №460004 по КВС на 

с.Кубадин,м/ст"Каракачански дол".

942 

09-07-2002
2

землището на 

с.Кубадин,обл.Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №9 от 

26.06.2000г на ПК 
Средец. 

Залесени територии с площ от 117,293 
дка, имот №460005 по КВС на с.Куба-

дин,м/ст"Конопище".

943 

10-07-2002
2

землището на 

с.Кубадин,обл.Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №9 от 

26.06.2000г на ПК 
Средец. 

Залесени горски територии с площ от 
352,763дка, имот №490002 по КВС на 

с.Кубадин,м/ст"Бурсушки дупки".

944 

10-07-2002
2

землището на с.Радойново, 

област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 
решение №23 от 

04.07.2000г на ПК. 

Залесени горски територии с площ от 
503,775дка, имот № 00275 по КВС на 

с.Радойново,м/ст"Римска могила".

945 

10-07-2002
2 с.Радойново,обл.Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 23 от 

04.07.2000г на ПК. 

Залесени горски територии с площ от 
574,228дка, имот №000276 по КВС на 

с.Радойново, м/ст"Римска могила".

946 

11-07-2002
2

землището на с.Радойново 

обл.Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №23 от 

04.07.2000г на ПК 
Средец. 

Залесени горски територии с площ от 
58,996дка, имот №000277 по КВС на 

с.Радойново,м/ст"Римска могила".

947 

11-07-2002
2

землищено на с.Белила 

обл.Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №12 от 

26.06.2000г на ПК 
Средец. 

Залесени горски територии с площ от 
250,00дка, имот №064002 по КВС на 

с.Белила, м/ст"Балаклийски хълм".

950 

22-07-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІХ 
квартал 63 по плана на с.Дебелт с площ от 

750/1000кв.м.ид.части,отреден 

зажилищно строителство.

951 

22-07-2002
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХVІІІ квартал 21 по плана на 
с.Факия с площ от 1000кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

952 

22-07-2002
2 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел І квартал 40 по плана на 
с.Факия с площ от 640кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

953 

23-08-2002
2

землището на гр.Средец, 

област Бургас.  
Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Изоставена нива с площ от 4,665дка, 
трета категория, м/ст"Долапски баир" 

имот№ 027076 по плана за 

земеразделянена гр.Средец.

956 

20-09-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 
на ЗОС. 

държавата 

УПИ парцел ХVІІ квартал 137 с площ от 
780кв.м., отреден за жилищно 

строителство по плана на гр.Средец

957 

20-09-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 
на ЗОС. 

държавата 

УПИ парцел І квартал 83 по плана на 
гр.Средец с площ от 625кв.м., отреден за 

жилищно строителство.

958 

20-09-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 
на ЗОС. 

държавата 

УПИ парцел Х квартал 83 по плана на 
гр.Средец с площ от 365кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

959 

20-09-2002
2 с.Драчево,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

УПИ парцел ІХ квартал 35 по плана на 
с.Драчево с площ от 730кв.м., отреден за 

жилищно строителство.

960 

02-10-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХІІ 
квартал 16 по плана на с.Дебелт с площ от 

1600кв.м.,отреден за жилищно строи-
телство по застроително 

регулационнияплан на селото.

961 

02-10-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІХ 
квартал 32 по плана на с.Дебелт с площ от 

1180кв.м.,отреден за жилищно строи-

телство по ЗРП на селото.

962 

02-10-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІІ 
квартал 47 по плана на с.Дебелт с площ от 

500/940кв.м.идеални частиот имота, 
отреден за жилищно строи-телство по 

ЗРП на селото.

963 

02-10-2002
2 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел І 
квартал 69 по плана на с.Дюлево с площ 

от 770кв.м., отреден за 

жилищностроителство по ЗРП на селото.

964 

02-10-2002
2 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІІ 
квартал 69 по плана на с.Дюлево с площ 

от 755кв.м., отреден за 

жилищностроителство по ЗРП на селото.

965 

02-10-2002
2 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІІІ 
квартал 69 по плана на с.Дюлево с площ 

от 905кв.м., отреден за 

жилищнострои4телство по ЗРП на селото.

966 

16-10-2002
2

землището на гр.Средец, 

област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. общината

Земя с площ от 6,438дка, начин на трайно 
ползване: производствен терен,ІІІ -та 
категория,м/ст"Янев мост",имот №
000340 по плана за земеразделянена 

гр.Средец.

967 

17-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДна ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 5010/6690кв.м.ид.части 
от УПИ парцел ІV квартал 16 по плана на 

гр.Средец.По застроително-
регулационния план на града, одобрен със 
заповед № РД-09-166/24.09.1986г. имота е 

отреден за озе-леняване и КОО.

968 

17-10-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 19 100кв.м.,находящ се в 
УПИ квартал 39 по плана на с.Дебелт. По 

ЗРП на селото ,одобрен със 
заповед№2596/08.07.1965г имота е 

отреден зажилищно строителство.

969 

21-10-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 16580кв.м.,находящ се в 
УПИ квартал 34А по плана на с.Дебелт. 
По ЗРП на селото,одобрен със заповед 

№2596/08.07.1965г имота е отреден 

зажилищно строителство.

970 

21-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 5250кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ІІІ квартал 89 по плана на 

гр.Средец.Съгласно застроително-
регулационния план на града, одобрен 
съсзаповед № РД-09-166/24.09.1986г 

имота еотреден за жилищно строителство.

972 

21-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 2705кв.м.,находящ се в 
УПИ квартал 91 по плана на гр.Средец. 

Съгласно ЗРП на града одобрен 
съсзаповед № РД-09-166/24.09.1986г 

имота еотреден за жилищно строителство.

973 

21-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 560кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ІХ квартал 126 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на града,одобрен 
със заповед № РД-09-166/24.09.1986г 

имота е отреден за жилищно 

строителство.

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
Терен с площ от 520кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел Х квартал 126 по плана на 
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974 

21-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас.  

пар.42 от ПЗР на ЗИД 
на ЗОС. 

общината 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 
със заповед №РД-09-

166/24.09.1986гимота е отреден за 

жилищно строителство.

975 

21-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
па.42 от ПЗР на ЗИД на 

ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 555кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ХІ квартал 126 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на града, 
одобренсъс заповед № РД-09-

166/24.09.1986г имотаеотреден за 

жилищно строителство.

976 

21-10-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 590кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ХІІ квартал 126 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на 
града,одобренсъс заповед № РД-09-
166/24.09.1986г имота еотреден за 

жилищно строителство.

977 

21-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 660кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ХІІІ квартал 126 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на града, 
одобрен съсзаповед №РД-09-

166/24.09.1986г, имота еотреден за 

жилищно строителство.

978 

21-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 830кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ХІV квартал 126 по плана на 

гр.Средец.Съграсно ЗРП на 
града,одобренсъс заповед № РДІ09-
166/24.09.1986г имотае отреден за 

жилищно строителство.

979 

21-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 530кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ХV квартал 126 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на града,одобрен 
съсзаповед № РД-09-166/24.09.1986г 

имота е отредза жилищно строителство.

980 

21-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 500кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ХVІ квартал 126 по плана на 
гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 

със заповед № РД-09-
166/24.09.1986гимота е отреден за 

жилищно строителство.

981 

21-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 435кв.м., находящ се в 
УПИ парцел ХVІІ квартал 126 по плана 

на гр.Средец. Съгласно ЗРП на 
градаодобрен със заповед № РД-09-166 

от24.09.1986г. имота е отреден за 

жилищностроителство.

982 

22-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 625кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел І квартал 127 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на града,одобрен 
със заповед № РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищностроителство.

983 

22-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 480кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ІІ квартал 127 по плана на гр. 

Средец.Съгласно ЗРП на града одобрен 
съсзаповед № РД-09-166/24.09.1986г 

имота еотреден за жилищно строителство.

984 

22-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 545кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ІІІ квартал 127 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 
със заповед № РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищностроителство.

985 

22-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 450кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ІV квартал 127 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на града,одобрен 
със заповед №РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищностроителство.

986 

23-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 500кв.м., находящ се в 
УПИ парцел V квартал 127 по плана на 

гр.Средец.Съгласно заповед № РД-09-166 
от 24.09.1986г имота е отреден 

зажилищно строителство.

987 

23-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 495кв.м., находящ се в 
УПИ парцел VІ квартал 127 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 
със заповед № РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищностроителство.

988 

23-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 450кв.м., находящ се в 
УПИ парцел VІІ квартал 127 по плана на 
гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 
със заповед № РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищностроителство.

989 

23-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 465кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел VІІІ квартал 127 по плана на 
гр.Средец.Съгласно ЗРП на града,одобрен 

със заповед № РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищностроителство.

990 

23-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т. 4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 460кв.м., находящ се в 
УПИ парцел ІХ квартал 127 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 
със заповед № РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищностроителство.

991 

23-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 465кв.м. находящ се в 
УПИ парцел Х квартал 127 по плана на 

гр. Средец.Съгласно ЗРП на града 
одобрен със заповед № РД-09-

166/24.09.1986г имотае отреден за 

жилищно строителство.

992 

01-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 530кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел І квартал 128 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на града,одобрен 
със заповед № РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищно 

строителство.

993 

01-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 585кв.м. находящ се в 
УПИ парцел ІІ квартал 128 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на 
града,одобренсъс заповед № РД-09-
166/24.09.1986г имотае отреден за 

жилищно строителство.

994 

01-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 510кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ІІІ квартал 128 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на 
града,одобренсъс заповед № РДІ09-
166/24.09.1986г имотае отреден за 

жилищно строителство.

995 

01-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 480кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ІV квартал 128 по плана на 

гр.Средец.Съгласно одобрен ЗРП награда 
със заповед № РД-09-

166/24.09.1986гимота е отреден за 

жилищно строителство.

996 

01-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 580кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел V квартал 128 по плана на 

гр.Средец.Съгласно одобрен ЗРП на 
градасъс заповед № РД-09-

166/24.09.1986г имотае отреден за 

жилищно строителство.

997 

01-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 490кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел VІ квартал 128 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП награда,одобрен 
със заповед № РД-09-166/24.09.1986г 

имота е отреден зажилищно строителство.

998 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на 

общината 
Терен с площ от 520кв.м. находящ се в 

УПИ парцел VІІ квартал 128 по плана на 
гр.Средец.Съгласно ЗРП на града,одобрен 
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01-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

ЗИДна ЗОС. със заповед № РДІ09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден зажилищно строителство.

999 

01-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 520кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел VІІІ квартал 128 по плана на 
гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 
със заповед № РД-09-166от 24.09.1986г 

отреден за жилищностроителство.

1000 

01-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 600кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел І квартал 129 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 
със заповед № РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищностроителство.

1001 

01-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 715кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ІІ квартал 129 по плана на 

гр.Средец-Съгласно ЗРП на града,одобрен 
със заповед № РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищностроителство.

1002 

01-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 490кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ІІІ квартал 129 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на града,одобрен 
със заповед №РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за 

жилищностроителство.`

1003 

01-10-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 525кв.м.находящ се в 
УПИ парцел ІV квартал 129 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 
със заповед № РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищностроителство.

1004 

06-11-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 385кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел V квартал 129 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 
със заповед № РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищностроителство.

1005 

06-11-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 500кв.м. находящ се в 
УПИ парцел VІ квартал 129 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 
със заповед №РД-09-166 от24.09.2002г 

имота е отреден зажилищно строителство.

1006 

06-11-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чрл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 500кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел VІІ квартал 129 по плана на 
гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 
със заповед № РД-09-166 от24.09.1986г 

имота е отреден за жилищностроителство.

1007 

06-11-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 425кв.м. находящ се в 
УПИ парцел VІІІ квартал 129 по плана на 
гр.Средец.СъгласноЗРП на града, одобрен 

със заповед№РД-09-166/24.09.1986г 

имота еотреден за жилищно строителство.

1008 

06-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 360кв.м.,находящ се в 
УПИ п-л ІХ квартал 129 по плана на 

гр.Средец.Съгласно ЗРП на градаодобрен 
със заповед №РД-09-166от 24.09.1986г 

имота е отреден за жилищно 

строителство.

1009 

06-11-2002
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 350кв.м.,находящ се в 
гр.Средец.Съгласно ЗРП на града одобрен 

със заповед №РД-09-166 от24.09.1986г 
имота е отреден за жилищно 

строителство.

1010 

06-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 360кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ХІ квартал 129 по плана на 

гр.Сре- дец.Съгласно ЗРП на 
града,одобрен със заповед №РД-09-
166/24.09.1986г имота еотреден за 

жилищно строителство.

1011 

06-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД н 

ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 635кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ХІІ квартал 129 по плана на 

гр.Средец. Съгласно ЗРП на 
града,одобрен със запо-вед № РД-09-

166/24.09.1986г имота е отреденза 

жилищно строителство.

1012 

06-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 890кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ХІІІ квартал 129 по плана на 
гр.Средец Съгласно ЗРП на града,одобрен 

със заповед№РД-09-166/24.09.1986г 

имота е отреден зажилищно строителство.

1013 

07-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 570кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ХІV квартал 129 по плана на 

гр.Средец. Съгласно ЗРП на 
града,одобрен със заповед №РД-09-

166/24.09.1986г имота е отреден 

зажилищно строителство.

1014 

07-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 370кв.м. находящ се в 
УПИ парц;ел ХV квартал 129 по плана на 

гр.Средец. Съгласно ЗРП на 
града,одобрен със заповедІРД-09-
166/24.09.1986г имота е отреден 

зажилищно строителство.

1015 

07-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 530кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ХVІ квартал 129 по плана на 

гр.Средец. Съгласно ЗРП на 
града,одобрен със заповед№РД-09-
166/24.09.1986г имота е отреденза 

жилищно строителство.

1016 

07-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 455кв.м. находящ се в 
УПИ парцел ХVІІ квартал 129 по плана 

на Средец. Съгласно ЗРП на 
града,одобрен със заповед№РД-09-

166/24.09.1986г терена е отреден 

зажилищно строителство.

1017 

07-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Терен с площ от 510кв.м.,находящ се в 
УПИ парцел ХVІІІ квартал 129 по плана 

на гр.Среде Съгласно ЗРП на 
града,одабрен със заповед№РД-09-

166/24.09.1986г имота е отреден 

зажилищно строителство.

1019 

21-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ІV квартал 137 по плана на 
гр.Средец с площ от570кв.м.,отреден по 

ЗРП за жилищно строителство.

1020 

21-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Недвижим имот представляващ 
382/570кв.м. идеални части от УПИ 
парцел V квартал 137 по плана на 

гр.Средец,отреден по ЗРПна града за 

жилищно строителство.

1021 

21-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел V квартал 122 по плана на 
гр.Средец с площ от 255кв.м.,отреден по 

ЗРП за жилищно строителство.

1022 

21-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

УПИ парцел Х квартал 122 по плана на 
гр.Средец с площ от 255кв.м.,отреден по 

ЗРП за жилищно строителство.

1023 

21-11-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

УПИ парцел ХІV квартал 134 по плана на 
гр.Средец с площ от 595кв.м.,отреден по 

ЗРП за жилищно строителство.

1024 

03-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Поземлен имот пл.№1983 с площ от 
740кв.м., които са част от УПИ парцел ІХ 

квартал 134 по плана на 
гр.Средец,отреден по ЗРП зажилищно 

строителство.

1025 

03-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД н 

ЗОС. 

Поземлен имот пл.№1985 с площ от 
480кв.м., които са част от УПИ парцел ІХ 

квартал 134 по плана на 
гр.Средец,отреден по ЗРП за комплексно 
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застрояване.

1026 

03-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел І квартал 134 с площ от 
450кв.м. по плана на гр.Средец,отреден 

по ЗРП за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Пейо Григоров Киров 

1027 

03-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ХV квартал 134 с площ от 
550кв.м. по плана на гр.Средец,отреден 

по ЗРП за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Рали Стайков Бирбичуков. 

1028 

03-12-2002
2 с.Дюлево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
общината

Урегулиран поземлен имот парцел ХХІ 
квартал 25 с площ от 465/580кв.м.ид.част 

по плана на с.Дюлево, отреден по ЗРП 

зажилищно строителство.

1029 

03-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ХХІ квартал 34 с площ от 
495кв.м. по плана на гр.Средец,отреден 

по ЗРП за жилищно строителство.

1030 

03-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ХХ квартал 34 по плана на 
гр.Средец с площ от 650кв.м.,отреден по 

ЗРП на града за жилищно строителство.

1031 

09-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ХХІІІ квартал 34 с площ от 
575 кв.м. по плана на гр.Средец,отреден 

по ЗРП за жилищно строителство.

1032 

09-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

УПИ парцел І квартал 41 с площ от 
1310кв.м. по плана на гр.Средец,отреден 

по ЗРП за жилищно строителство.

1033 

12-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас `  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ІХ квартал 124 с площ от 
373/380кв.м.идеални части по плана на 

гр.Средец,отреден по ЗРП за 

жилищностроителство.

1034 

12-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел VІІ квартал 117 пл.№1582 с 
площ от 645кв.м. по плана на гр. 

Средец,отреден по ЗРП за 

жилищностроителство.

Отстъпено право на строеж на 
Зорка и Васил Иванови. 

1035 

12-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ХІІІ квартал 134 пл.№1979 с 
площ от 545кв.м. по плана на гр.Средец, 

отреден по ЗРП за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Таня Петкова Ичева. 

1036 

12-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІІ квартал 134 пл.№1980 с 
площ от 595кв.м. по плана на гр.Средец, 

отреден по ЗРП за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Георги Хубенов Колев. 

1037 

12-12-2002
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

УПИ парцел ХІ квартал 134 пл.№1981 с 
площ от 610кв.м. по плана на гр.Средец, 

отреден по ЗРП за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 

Иван Панайотов Богдонов.

1038 

13-12-2002
2 гр-.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
общината

УПИ парцел Х квартал 150 с площ от 
1430кв.м. по плана на гр.Средец,отреден 

по ЗРП за зелени площи.

1039 

03-01-2003
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Идеална част от 0,072дка от имот 
№200008 по плана за земеразделяне на 

с.Драчево, целият с площ от 
0,572дка,находящ се в 

м/ст"Арпалъка",начин на трайно 

ползване:др.се-лищна територия.

1040 

06-01-2003
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Идеална част от 0,187дка от имот 
№200001 по плана за земеразделяне на 

с.Драчево,целият с площ от 
0,787дка,находящ се в м/ст"Арпалъка" 

сначин на трайно ползване:др.селищ-на 

територия.

1041 

06-01-2003
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Идеална част от 0,098дка от имот №20002 
по плана за земеразделяне на с.Драчево 
целият с площ от 0,898дка,находящ се 

вм/ст "Арпалъка",начин на трайно полз-

ване:др.селищна територия.

1042 

06-01-2003
с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Имот №200003 по плана за земеразделяне 
на с.Драчево с площ от 1,037дка,находящ 

се в м/ст"Арпалъка" при начен на 

трайноползване:др.селищна територия.

1043 

06-01-2003
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Имот №200005 по плана за земеразделяне 
на с.Драчево с площ от 0,386дка,находящ 

се в м/ст"Арпалъка" при начин на 

трайноползване:др.селищна територия.

1044 

03-02-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.9 и чл.59 от 
ЗОС. 

общината 

УПИ парцел ХІІІ квартал 150 с площ от 
3070кв.м.,двуетажна масивна сграда-

битовка със застроена площ от 
117кв.м.,метално хале със застроена площ 

1140кв.м..Имота по ЗРП на гр.Средец е 
отреденза производствени и складови 

дейности.

1045 

03-02-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.9 и чл.59 от 
ЗОС. 

общината 

УПИ парцел ХVІІІ квартал 150 с площ от 
1070кв.м. по плана на гр.Средец,отреден 

по ЗРП за производствени и складови 

дейности.

1046 

04-02-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.9 и чл.59 от 
ЗОС. 

общината 

УПИ парцел Х квартал 46 с площ от 
460кв.м. по плана на гр.Средец, отреден 

по ЗРП за търговия и ОДО.

1048 

25-02-2003
1 с.Загорци, област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. общината 

Пасище,мера с площ от 5,780дка,трета 
категория,м/ст"Ченгене баир", имот №

192024 по плана за земеразделяне.

1049 

25-02-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. общината 

Земеделска земя-прокар с площ от 
0,434дка в м/ст"Ченгене баир",имот 
192017 по плана за земеразделянена 

с.Загорци.

1050 

26-02-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. общината 

Земеделска земя- залесена територия с 
площ от 5,719дка,трета категория в 

м/ст"Ченгене баир", имот №192014по 

плана за земеразделяне на с.Загорци.

1051 

31-03-2003
1 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 
Земеделска земя-

пасище,мера с площ
община 

от 3,649дка,трета категория в м/ст 
"Ченгене баир",имот №192015 по плана за 

земеразделяне на с.Загорци.

1052 

10-04-2003
2 гр.Средец,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. общината 

Терен извън регулация- сметище, предс-
тавляващ имот №000423 по КВС на гр. 
Средец с площ от 38,573дка,находящ се 

вм/ст"Корията".

1053 

12-05-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

Недвижим имот, находящ се в гр.Средец, 
представляващ 330/660кв.м. идеални 
части от УПИ парцел Х квартал 79 по 

плана награда,отреден за жилищно 

строителство.

1054 

12-05-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

ЧЛ.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел VІІІ квартал 88а по плана на 
гр.Средец с площ от 450кв.м.,отреден по 

ЗРП за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Гочо Пеев Стоянов. 

1055 

12-05-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПРЗ на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел ІХ квартал 88а по плана на 
гр.Средец с площ от 450кв.м.,отреден по 

ЗРП на града за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Дичо и Павел Дичеви. 

1056 

12-05-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел ІІІ квартал 40 по плана на 
гр.Средец с площ от 600кв.м.,отреден по 

ЗРП на града за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Жеко Димов Алагенчев. 

1057 

12-05-2003
2 с.Варовник,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. общината

Земеделска земя-изост.тр.нас.,предс-
тавляваща 1,755/2,755дка ид.част от имот 

№000523 по плана за земеразделяне на 
с.Варовник,VІІкатегория на земята при 

неполивни условия.

1058 

19-05-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІІІ квартал 64 с площ от 
570кв.м. по плана на гр.Средец,отреден 

по ЗРП за жилищно строителство.

1059 

19-05-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел Х имоти 701 и 702 квартал 
40 с площ от 700кв.м. по плана на 

гр.Средец, отреден по ЗРП за жилищно 

Отстъпено право на строеж на 
Андрей Господинов Атанасов 

и Атанас Господинов 
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строителство. Атанасов. 

1060 

28-05-2003
2 с.Богданово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел І квартал 22 с площ от 
620кв.м. по плана на с.Богданово, отреден 

за жилищно строителство.

1061 

30-05-2003
2 с.Богданово,област Бургас 

ЧЛ.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ІІ квартал 22 с площ от 
630кв.м. по плана на с.Богданово, отреден 

за жилищно строителство.

1062 

30-05-2003
2 с.Богданово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел ІІІ квартал 28 с площ от 
550кв.м. по плана на с.Богданово, отреден 

за жилищно строителство.

1063 

30-05-2003
2 с.Богданово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел ІХ квартал 3 с площ от 
615кв.м. по плана на с.Богданово, отреден 

за жилищно строителство.

1064 

30-05-2003
2 с.Богданово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел ІІ квартал 28 с площ от 1575 
кв.м. по плана на с.Богданово,отреден за 

обществени нужди.

1065 

30-05-2003
2 с.Богданово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел VІІІ квартал 15 с площ от 
1935 кв.м. по плана на 

с.Богданово,отреден за детски дом и ясли.

1066 

30-05-2003
2 с.Богданово обл.Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел ІХ-193 квартал 13 с площ от 
910кв.м. по плана на с.Богданово, отреден 

за фурна.

1067 

30-05-2003
2 с.Богданово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел Х квартал 13 с площ от 
640кв.м. по плана на с.Богданово, отреден 

за баня.

1068 

30-05-2003
2 с.Богданово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел ІV квартал 28 по плана на 
с.Богданово с площ от 345/570кв.м. 
ид.части,отреден за жилищно строи-

телство.

1069 

30-05-2003
2 с.Богданово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел ІХ квартал 18 по плана на 
с.Богданово,представляващ 180/760кв.м. 

идеални части,отреден за 

жилищностроителство.

1070 

30-05-2003
2

имот №288-Петър Димитров 

Киров.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
общината 

УПИ парцел VІІ квартал 24 по плана на 
с.Богданово,представляващ 290/335кв.м. 

ид.части, отреден за жилищно строи-

телство.

1071 

16-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІІ-2018 квартал 137 по плана 
на гр.Средец с площ от 

574/585кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Стойко Иванов Тодоров. 

1072 

16-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел V-2-24 квартал 137 по плана 
на гр.Средец с площ от 595кв.м., отреден 

за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Костадин Василев Шарпанов и 

Никола Дрингов. 

1073 

16-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІІІ-1975 квартал 106 по 
плана на гр.Средец с площ от 

380/405кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Атанас Конаров. 

1074 

17-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

УПИ парцел ХХІ-1625 квартал 37 по 
плана на гр.Средец с площ от 585кв.м. 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 

Христо Иванов Недялков.

1075 

17-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХХІІ-104 квартал 37 по 
плана на гр.Средец с площ от 

485/510кв.м., отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Васил Атанасов Желев. 

1076 

17-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХХІV-100 квартал 37 по 
плана на гр.Средец с площ от 
520кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Недялка Атанасова Дичева. 

1077 

17-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІХ-1657 квартал 38 по 
плана на гр.Средец с площ от 
650кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Злати Костов Иванов. 

1078 

17-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

УПИ парцел VІІ-96 квартал 38 по плана 
на гр.Средец с площ от 650кв.м.,отреден 

за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 

Руска Иванова Алагенчева.

1079 

17-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІІІ-585 квартал 19а по 
плана на гр.Средец с площ от 
450кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Атанас Димитров Ангелов. 

1080 

17-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел І-1694 квартал 94 по плана 
на гр.Средец с площ от 

500/520кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Димитър Христов Петков. 

1081 

17-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІІ-2117 квартал 94 по плана 
на гр.Средец с площ от 

640/700кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Дафинка Пенчева 

Калайджиева. 

1082 

18-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел VІ-2087 квартал 142 по 
плана на гр.Средец с площ от 
700кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

1083 

18-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел VІІ-2076 квартал 142 по 
плана на гр.Средец с площ от 420кв.м. 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Тодор Бойчев Тодоров. 

1084 

24-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел VІІІ-1583 квартал 117 по 
плана на гр.Средец с площ от 575кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Георги Енчев. 

1085 

30-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІV-2040 квартал 141 по 
плана на гр.Средец с площ от 
525кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Пеньо Енчев Бакалов. 

1086 

30-06-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел V-2039 квартал 141 по плана 
на гр.Средец с площ от 490кв.м.,отреден 

за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Димо Димитров Буков. 

1088 

03-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел VІ-1581 квартал117 по плана 
на гр.Средец с площ от 610кв.м.,отреден 

за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Петър Илиев Главасанов. 

1089 

03-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІІ-691 квартал 18 по плана 
на гр.Средец с площ от 530кв.м.,отреден 

за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Велико Николов Радулов. 

1090 

07-07-2003
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел І 
квартал 23 по плана на с.Драчево с площ 

от 3350кв.м.,отреден за 

магазини,озеленяване и спирка.

1091 

07-07-2003
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел VІІІ 
квартал 17 по плана на с.Драчево с площ 

от 5660кв.м.,отреден за озеленяване и 

тр.п.

1092 

07-07-2003
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран паземлен имот парцел VІ 
квартал 19 по плана на с.Драчево с площ 
от 4310кв.м.,отреден за озеленя-ване и 

тр.п.

1093 

07-07-2003
2 с.Драчево област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел VІІІ 
квартал 12 по плана на с.Драчево с площ 
от 5020кв.м.,отреден за озеле-няване и 

корекция дере.

1094 

07-07-2003
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел VІІІ 
квартал 26 по плана на с.Драчево с площ 

от 5140кв.м.,отреден за озеленяванеи 

корекция дере.

1095 

08-07-2003
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел Х 
квартал 33 по плана на с.Драчево с площ 

от 1260кв.м.,отреден за общест-вено 

обслужване и тр.п.

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и Урегулиран поземлен имот парцел ІІІ 
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1096 

08-07-2003
2 с.Драчево,област Бургас 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 
на ЗОС. държавата 

им.19 квартал 13 по плана на с.Драчево с 
площ от 830кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

1097 

08-07-2003
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ІV 
квартал 8 по плана на с.Драчево с площ от 

7320кв.м.,отреден за озеленяване.

1098 

08-07-2003
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел І 
квартал 2 по плана на с.Драчево с площ от 

1650кв.м., отреден за озеле-няване и 

корикция дере.

1099 

08-07-2003
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІV 
квартал 18 по плана на с.Драчево с площ 

от 3000кв.м. отреден заозеленяване.

1100 

08-07-2003
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел І 
квартал 18 по плана на с.Драчево, с площ 

от 485кв.м.,отреден за озеле-няване.

1101 

08-07-2003
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР ноа ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХV 
квартал 42 по плана на с.Драчево с площ 

от 530кв.м.,отреден за озеле-няване.

1102 

08-07-2003
2 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗРна ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ІV 
квартал 42 по плана на с.Драчево, с площ 

от 830кв.м., отреден заозеленяване.

1103 

08-07-2003
2 с.Драчево обл.Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХVІ 
квартал 11 по плана на с.Драчево с площ 

от 860кв.м.отреден за общест-вено 

обслужване.

1104 

16-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел І квартал 125 по плана на 
гр.Средец с площ от 410кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Желязко Златев. 

1105 

16-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІІ имоти 1832 и 1833 квартал 
125 по пляня на гр.Средец с площ от 

455кв.м., отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж :за 
им.1832-Мишо Йорданов 

Атанасов за имот 1833- Кольо 
Георгиев Иванов. 

1106 

16-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІІІ им.1831 квартал 125 по 
плана на гр.Средец с площ от 365кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Атанас Маринов. 

1107 

16-07-2003
2 гр.Средец,,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІV имот 1830 квартал 125 по 
плана на гр.Средец с площ от 335кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Асен Димитров. 

1108 

16-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР към ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел V имот 1829 квартал 125 по 
плана на гр.Средец с площ от 340кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Гарджо Ст.Михайлов. 

1109 

16-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХVІ имот 1818 квартал 125 
по плана на гр.Средец с площ от 300кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Христо Андонов Павлов. 

1110 

16-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХVІІ имот 1817 квартал 125 
по плана на гр.Средец с площ от 315кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено плаво на строеж на 
Асен Грудов Митков. 

1111 

16-07-2003
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХVІІІ имот 1816 квартал 125 
по плана на гр.Средец с площ от 325кв.м. 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Ботьо Алексиев. 

1112 

17-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел VІ имот 1828 квартал 125 по 
плана на гр.Средец с площ от 300кв.м. 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Михаил Янков Иванов. 

1113 

17-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел VІІ имот 1827 квартал 125 по 
плана на гр.Средец,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Цвятко Н.Димитров. 

1114 

17-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел VІІІ имот 1826 квартал 125 
по плана на гр.Средец с площ от 285кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Митко Андреев Павлов. 

1115 

10-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІХ имот 1825 квартал 125 по 
плана на гр.Средец, с площ от 280кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Христо Асенов Митков. 

1116 

17-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел Х имот 1824 квартал 125 по 
плана на гр.Средец с площ от 

255/300кв.м., отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Атанас Мишев. 

1117 

17-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІ имот 1823 квартал 125 по 
плана на гр.Средец с площ от 395/525 

кв.м.,отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Снежана Маринова Райкова. 

1118 

17-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІІ имот 1822 квартал 125 по 
плана на гр.Средец с площ от 420кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Митко Иванов Камбуров. 

1119 

17-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІІІ имот 1821 квартал 125 
по плана на гр.Средец с площ от 325кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Мирчо Георгиев Атанасов. 

1120 

17-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІV имот 1820 квартал 125 
по плана на гр.Средец с площ от 300кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Гьозе Шабанов. 

1121 

17-07-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХV имот 1819 квартал 125 
по плана на гр.Средец с площ от 325кв.м. 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Атанас Костов Каракачанов. 

1122 

28-07-2003
2 с.Орлинци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот квартал 30 по 
плана на с.Орлинци с площ от 7440кв.м., 

отреден за училище.

1124 

28-07-2003
2 с.Орлинци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ІІІ 
квартал 2 по плана на с.Орлинци, с площ 

от 3160кв.м.,отреден зажилищно 

строителство.

1125 

01-08-2003
2 с.Орлинци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

Урегулиран поземлен имот парцел І 
квартал 20 по плана на с.Орлинци с площ 

от 3500кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

1126 

01-08-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
чл.30 ал.2 т.2 от 

ППЗОС.

Имот №000212 по плана за земеразделяне 
на гр.Средец с площ от 

43,755дка,находящ се в м/ст"Долапски 
баир" с начин на трайноползване: 

водостопанско съоръжение.

1127 

02-09-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

УПИ парцел ІV квартал 117 по плана на 
гр.Средец с площ от 455кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 

Димитър Николов Мангъров.

1128 

02-09-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел І квартал 124 по плана на 
гр.Средец с площ от 200кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Огнян Димитров Георгиев. 

1129 

03-09-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ІІ имот 1813 квартал 124 по 
плана на гр.Средец с площ от 
420кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Атанас Янков Кочев. 

1130 

03-09-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ІІІ имот 1812 квартал 124 по 
`плана на гр.Средец с площ от 315кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Елка Маринова Панчева. 

1131 

03-09-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ІV имот 1811 квартал 124 по 
плана на гр.Средец с площ от 315кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Койчо Манолов Тодоров. 

1132 

03-09-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел V имот 1810 квартал 124 по 
плана на гр.Средец с площ от 330кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
частно лице. 

1133 

03-09-2003
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел VІ имот 1791 квартал 124 по 
плана на гр.Средец с площ от 420кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Иван Атанасов Димитров. 

1134 

03-09-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел VІІ имот 1814 квартал 124 по 
плана на гр.Средец с площ от 200кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Асен Христов Йорданов. 

1135 
2 гр.Средец,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 
УПИ парцел VІІІ имот 1789 квартал 124 

по плана на гр.Средец с площ от 480кв.м., Отстъпено право на строеж на 

страница 32 от 92Резултат от търсенето

17.2.2015 г.http://192.168.1.6/E_Municipality/Acts/search_result_main_register.php



03-09-2003 на ЗОС. отреден за жилищно строителство. Васил Христов Стоянов. 

1136 

04-09-2003
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС 

УПИ парцел ІХ имот 1790 квартал 124 по 
плана на гр.Средец с площ от 

380кв.м.,отреден за жилищно строи-

телство.

Отстъпено право на строеж на 
Митко Янков Кочев. 

1137 

04-09-2003
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел Х имот 1809 квартал 124 по 
плана на гр.Средец с площ от 320кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Желязко Янков Кочев. 

1138 

04-09-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ХІ имот 1808 кварта 124 по 
плана на гр.Средец с площ от 315кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Мара Георгиева Михалева. 

1139 

05-09-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ХVІ имоти 
1798,1799,1800,1801 квартал 124 по плана 
на гр.Средец с площ от 1030кв.м.,отреден 

за жилищно строи-телство.

1140 

05-09-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел ХVІІ имоти 1797,1803 
квартал 124 по плана на гр.Средец с площ 

от 760кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

1141 

05-09-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Земеделски имот-нива с площ от 
5,000дка,ІІІ категория в м/ст "Ченгене 

баир", имот №094002 по плана за земе-

разделяне на с.Загорци.

1142 

08-09-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Земеделски имот-нива с площ от 3,258 
дка, ІІІ категория м/ст"Лозята" имот 

№045028 по плана за земеразделянена 

с.Загорци.

1143 

08-09-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Земеделска земя-нива с площ от 
4,599дка,ІVкатегория м/ст"Айдън 

дере",имот №075007 по плана 

нас.Загорци.

1144 

08-09-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС

Земеделски имот- нива с площ от 
3,000дка,VІІ категория, м/ст"Горни 

лъки",имот №103007 по плана 

заземеразделяне на с.Загорци.

1145 

08-09-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Земеделски имот - нива с площ от 7,896 
дка,ІІІкатегория, м/ст"Читарлъка", имот 

№ 051008 по плана за земеразделяне 

нас.Загорци.

1146 

08-09-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2ал.1 т.1 от ЗОС. 

Земеделски имот-нива с площ от 5,299 
дка,м/ст"Пенерджика",имот №177007 по 

плана за земеразделяне на с.Загорци.

1147 

08-09-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Земеделски имот-нива с площ от 
10,000дка, ІІІ кат.-2,678дка,VІІкат.-

7,322дка,м/ст"Айдън имот №068012 по 

плана за земеразделяне нас.Загорци.

1148 

08-09-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Земеделски имот-нива с площ от 
5,190дка, ІХ 

категория,м/ст"Кирисмаилова чешма", 
имот №159003 по плана за 

земеразделянена с.Загорци.

1149 

08-09-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Земеделски имот- нива с площ от 16,380 
дка,ІІІ категория,м/ст"Кованлъка",имот 
№189004 по плана за земеразделянена 

с.Загорци.

1150 

08-09-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Земеделски имот-нива с площ от 8,509 
дка,ІІІ категория,м/ст"Читарлъка",имот 

№051010 по плана за земеразделяне 

нас.Загорци.

1151 

08-09-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Земеделски имот- нива с площ от 4,686 
дка,Vкатегория,м/ст"Пенерджика",имот 

№177005 по плана за земеразделяне 

нас.Загорци.

1152 

08-09-2003
1 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Земеделски имот- нива с площ от 
5,340дка, ІІІкат.-0,772дка,Vкат.-

4,568дка,м/ст"Пенерд-жика",имот №
177023 по плана за земераз-деляне на 

с.Загорци.

1153 

08-09-2003
2 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Земеделски имот- нива с площ от 
6,401дка,ІХкатегория,м/ст"Кирисмаилова 

чешма", имот №163013 по плана 

заземеразделяне на с.Загорци.

1154 

08-09-2003
2 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Земеделски имот-нива с площ от 
3,427дка, ІІІкатегория,имот №187010 по 

плана за земеразделяне на с.Загорци.

1155 

08-09-2003
2 с.Загорци,област Бургас.  Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Земеделски имот- нива с площ от 
10,012дка, ІІІктегория,м/ст"Ченгене 

баир",имот № 086014 по плана за 

земеразделяне нас.Загорци.

1156 

08-09-2003
2 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Земеделски имот с площ от 18,200дка, 
Vкатегория,м/ст"Пенерджика", имот №

176005 по плана за земеразделяне 

нас.Загорци.

1157 

08-09-2003
2 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Земеделски имот -нива с площ от 
11,375дка, ІІІкатегория, 

м/ст"Читарлъка",имот № 036011 по плана 

за земеразделяне нас.Загорци.

1158 

08-09-2003
2 с.Загорци,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Земеделски имот-нива с площ от 
25,298дка, м/ст"Фотула" 

ІVкатегория,имот №012001 по плана за 

земеразделяне на с.Загорци.

1159 

08-09-2003
2 с.Загорци,област Бургас.  Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Земеделски имот-нива с площ 
от24,001дка, ІІІкатегория,м/ст"Трънова 

поляна", имот № 056003 по плана за 

земеразделяне нас.Загорци.

1160 

14-11-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІІ имот 1807 квартал 124 по 
плана на гр.Средец с площ от 355кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Иван Тодоров Димитров. 

1161 

14-11-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.
държавата

УПИ парцел ХІІІ имот 1806 квартал 124 
по плана на гр.Средец с площ от 360кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 

Митко Христов Чочев.

1162 

14-11-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІV имот 1805 квартал 124 
по плана на гр.Средец с площ от 330кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отсъпено право на строеж на 
Иван Тодоров Великов. 

1163 

14-11-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХV имот 1803 и 1804 
квартал 124 по плана на гр.Средец с площ 

от 940кв.м.,отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Станко Йорданов Кръстев. 

1164 

17-11-2003
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХVІІІ имот 1796 квартал 124 
по плана на гр.Средец с площ от 480кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Гина Петкова Райкова. 

1165 

17-11-2003
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ХІХ имот 1794,1795 квартал 
124 по плана на гр.Средец с площ от 

555кв.м., отреден за жилищно 

строителство.

Отстъпено право на строеж на 
Калинка Хр.Иванова и Георги 

Ламбов Чилингиров. 

1166 

27-11-2003
2 с.Зорница,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от 
ЗОС,пар.42 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел І квартал 66 по плана на 
с.Зорница с площ от 2600кв.м.,отреден за 

озеленяване.

1167 

27-11-2003
2 с.Зорница,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІІ квартал 66 по плана на 
с.Зорница с площ от 255кв.м.,отреден за 

павилион.

1168 

27-11-2003
2 с.Зорница,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ квартал 60 по плана на с.Зорница с 
площ от 2540кв.м.,отреден за 

озеленяване. 

1169 

27-11-2003
2 с.Зорница,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІХ квартал 65 по плана на 
с.Зорница с площ от 4900кв.м.,отреден за 

озеленяване.

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС и УПИ квартал 29 по плана на с.Зорница с 

страница 33 от 92Резултат от търсенето
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1170 

27-11-2003
2 с.Зорница, област Бургас 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

площ от 2970кв.м.,отреден за озеле-

няване.

1171 

27-11-2003
2 с.Зорница, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел І квартал 12 по плана на 
с.Зорница с площ от 5000кв.м.,отреден за 

озеленяване.

1172 

28-11-2003
2 с.Зорница, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел І квартал 13 по плана на 
с.Зорница,с площ от 1120кв.м.,отреден за 

озеленяване.

1173 

28-11-2003
2 с.Зорница,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел І квартал 22 по плана на с. 
Зорница с площ от 1500кв.м.,отреден за 

озеленяване.

1174 

28-11-2003
2 с.Зорница,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ парцел VІІІ квартал 22 по плана на 
с.Зорница с площ от 1370кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

1175 

28-11-2003
2 с.Зорница, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІІІ квартал 4 по плана на 
с.Зорница с площ от 1970кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

1176 

28-11-2003
2 с.Зорница, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІV квартал 63 по плана на 
с.Зорница с площ от 2520кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

1177 

28-11-2003
2 с.Зорница,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІІІ квартал 15 по плана на 
с.Зорница с площ от 1950кв.м.,отреден за 

озеленяване.

1178 

28-11-2003
2 с.Зорница, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел VІ квартал 65 по плана на 
с.Зорница с площ от 2450кв.м.,отреден за 

озеленяване.

1179 

28-11-2003
2 с.Зорница,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел І квартал 8 по плана на 
с.Зорница с площ от 8350кв.м.,отреден за 

озеленяване.

1180 

01-12-2003
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 
пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 
държавата 

Урегулиран поземлен имот парцел ХХV 
квартал 112 по плана на гр.Средец с площ 

от 645кв.м., отреден за 

жилищностроителство.

Отстъпено право на строеж на 
Иван Стойчев Кюркчиев. 

1181 

03-12-2003
2 с.Драчево,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Имот № 000182 по плана за 
земеразделяне на с.Драчево и площ от 

18,101дка,VІІ катего- рия, 
м/ст"Арпалъка", начин на 

трайноползване- вилна зона.

1182 

04-12-2003
2 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

Масивна сграда- тоалетна с площ от 
50кв.м.,находяща се в УПИ парцел Х 

квартал 46 по плана на гр.Средец.

1183 

09-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС общината 

Терен от 2145/2300кв.м. 
ид.части ,находящ се в квартал 6 по плана 

на с.Момина Църква, отреден за 

озеленяване.

1184 

12-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

Терен от 2810/3400кв.м. ид.части , 
находящи се в квартал 16 по плана на 
с.Момина Църква, отреден зацех за 

конфекция.

1185 

12-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

УПИ парцел І квартал 88 с площ от 
1450кв.м. по плана на с.Момина 

Църква,отреден за жилищностроителство.

1186 

12-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

УПИ парцел ІІ квартал 88 с площ от 
1860кв.м. по плана на с.Момина 

Църква,отреден за жилищностроителство.

1187 

12-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

УПИ парцел ІІІ квартал 88 с площ от 
1290кв.м. по плана на с.Момина 

Църква,отреден за жилищностроителство.

1188 

12-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

УПИ парцел ІV квартал 88 с площ от 
1430кв.м. по плана на с.Момина 

Църква,отреден за жилищно строи-

телство.

1189 

12-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

УПИ парцел І квартал 37 с площ от 
600кв.м. по плана на с.Момина 

Църква,отреден за жилищностроителство.

1190 

12-12-2003
2

с.Момина Църква, област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

УПИ парцел ІV квартал 1 с площ от 
1115/1200кв.м. идеални части по плана на 

с.Момина Църква,отреденза жилищно 

строителство.

1191 

15-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС . общината 

УПИ парцел V квартал 1 от 920кв.м. по 
плана на с.Момина Църква, отреден за 

жилищно строи-телство.

1192 

15-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

УПИ парцел VІ квартал1 с рлощ от 
1785кв.м. по плана на с.Момина 

Църква,отреден за жилищностроителство.

1193 

15-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

УПИ парцел VІІ квартал1 с площ от 
1205/1520кв.м.идеални части по плана на 
с.Момина Църква,отре-ден за жилищно 

строителство.

1194 

15-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 
УПИ парцел ІV 

квартал 55 с площ от
общината 

380кв.м. по плана на с.Момина 

Църква,отреден за търговски павилион.

1195 

15-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

УПИ парцел VІІ квартал 57 с площ от 
870кв.м. по плана на с.Момина Църква, 

отреден за поща.

1196 

15-12-2003
2

с.Момина Църква, област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС. 

УПИ в квартал 1 с площ от 5900/7710 
кв.м. идиални части по плана на 

с.Момина Църква,отреденза озеленяване.

1197 

15-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС. общината 

УПИ в квартал 2 с площ от 3400кв.м. по 
плана на с.Момина Църква,отреден за 

озеленяване.

1198 

15-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС. общината 

Терен за озеленяване с площ от 
30380/35500кв.м. идеални части, находящ 

се в квартал 58 по планана с.Момина 

Църква.

1199 

15-12-2003
2

с.Момина църква, област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината

УПИ парцел VІІ имот 462 в квартал 58 с 
площ от 7780кв.м., целият с площ от 

13580кв.м. по плана на с.МоминаЦърква, 

отреден за училище.

1200 

19-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

УПИ парцел І квартал 71 с площ от 
990кв.м. по плана на с.Момина 

Църква,отреден за жилищностроителство.

1201 

19-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

УПИ парцел ІІ квартал 71 с площ от 
900кв.м. по плана на с.Момина 

Църква,отреден за жилищностроителство.

1202 

19-12-2003
2

с-Момина Църква, област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

УПИ парцел ХІV квартал 1 с площ от 
430/925кв.м. по плана на с.Момина 
Църква, отреден за жилищно строи-

телство.

1203 

19-12-2003
2

с.Момина Църква, област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

УПИ парцел ХV квартал 1 с площ от 
780/820кв.м.ид.части по плана на 

с.Момина Църква, отреден зажилищно 

строителство.

1204 

19-12-2003
2

с.Момина Църква, област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината

УПИ парцел ІІІ квартал 70 с площ от 
320/555кв.м. по плана на 

с.М.Църква,отреден за жилищно 

строителство.

1205 

19-12-2003
2

с.Момина Църква, област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 

УПИ парцел ІV квартал 70 с площ от 
620/645кв.м. идеални части по плана на 
с.Момина Църква,отреден зажилищно 

строителство.

1206 

19-12-2003
2

с.Момина Църква,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината

УПИ парцел V квартал 70 с площ от 
300/620кв.м.идеални части по плана на 
с.Момина Църква,отреден за жилищно 

строителство.

1207 с.Момина Църква,област УПИмот пл.№ 420 квартал 55 с площ от 

страница 34 от 92Резултат от търсенето
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19-12-2003 2 Бургас Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. общината 370кв.м. по плана на с.Момина Църква.

1208 

12-01-2004
2 с.Пънчево, област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Пасище с храсти с площ от 
77,539дка,пред- ставляващ имот №000309 
по плана за земерезделяне на с.Пънчево, 
категорияна земята:Х/74,382, VІ/3,138, 

ІІІ/0,019, м/ст"Чиликов кладенец".

1209 

22-01-2004
2 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС. 

Масивна сграда- тоалетна със застроена 
площ от 31кв.м., намираща се в района на 

парка гр.Средец.

1210 

28-01-2004
2 гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Терен с площ от 16,176дка, 
представляващ имот № 000969 по плана 

за земеразделяне на гр.Средец, 

местност"Черквището".

1211 

10-02-2004
2 с.Драчево, област Бургас.  Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС. 

УПИ парцел V квартал 6 с площ от 
930кв.м., отреден за обществено 

обслужване по плана на с.Драчево.

1212 

16-02-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  Чл.2 ал.1 т. 6 от ЗОС. 

Масивна едноетажна сграда със застроена 
площ от 43кв.м., находяща се в УПИ 

парцел VІ квартал 34 поплана на 

с.Дебелт.

1213 

27-02-2004
2 с.Гранитец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 
17,765дка,отдел/подотдел 550/а, широко-

листна гора, находящ се в 
м/ст"Корията"представляващ имот №

015001 по КВС нас.Гранитец.

1214 

27-02-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 
39,042дка,отдел/подотдел 550/а, щироко-

листна гора, находящ се в 
м/ст"Корията"представляващ имот №

015002 по КВС нас.Гранитец.

1215 

27-02-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 
34,431дка, отдел/подотдел 550/а, широ-

колистна гора, находящ се в 
м/ст"Корията", представляващ имот 

№015003 по КВС на с.Гранитец.

1216 

27-02-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 
24,564дка, отдел/подотдел 550/а, широ-

колиства гора, находящ се м/ст 
"Корията"представляващ имот № 015004 

по КВС нас.Гранитец.

1217 

27-02-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
37,899дка,отдел/подотдел : 550/а-

32,823дка, 550/е- 5,076дка, широколистна 
гора, нахо-дящ се в м/ст"Корията", 

представляващимот № 015005 по КВС на 

с.Гранитец.

1218 

27-02-2004
2 с.Гранитец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот - залесена територия с площ от 
28,286дка, отдел/подотдел: 550/б -

2,047дка- просека, 550/е - 26,238дка -
шириколистна гора, находящ се в 

м/ст"Корията", представляващ 

имот№015006 по КВС на с.Гранитец.

1219 

01-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 
14,693дка, отдел/подотдел 550/ж,широко-

листна гора, находящ се в 
м/ст"Корията"представляващ имот №

015007 по КВС нас.Гранитец.

1220 

01-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 
39,330дка,отдел/подотдел:549/1-0,978 дка 
- поляна, 549/а- 38,352дка- широко-листна 

гора, находящ се в 
м/ст"Топсабунар",представляващ имот №

016001по КВС на с.Гранитец.

1221 

01-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 
57,678дка, отдел/подотдел-549/а, широ-

колистна гора, находящ се в 
м/ст"Топсабунар", представляващ имот №

016002 поКВС на с.Гранитец.

1222 

01-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
34,180дка, отдел/подотдел: 549/а -

33,320дка, 549/б- 0,860дка, широко-
листна гора, находящ се в м/ст"Топса 

бунар",представляващимот № 016003 по 

КВС на с.Гратитец.

1223 

01-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.1 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот -залесена територия с площ от 
56,512дка, отдел/подотдел: 549/1-15,557 

дка - поляна , 549/а -19,244дка, 549/б-
18,62549/в - 3,091дка - широколистна 

гора,находящ се в м/ст "Топса 
бунар",предс-тавляващ имот № 016004 по 

КВС нас.Гранитец.

1224 

01-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г та ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 
52,009дка,отдел/подотдел: 549/1-
28,725дка,549/4-0,002дка,549/а-

0,235дка,549/в-5,959дка,549/г-17,088дка, 
поляна и широколистна гора,находящ се в 
м/ст"Топса бунар",представляващ имот №

016005по КВС на с.Гранитец.

1225 

01-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
48,383дка,отдел/подотдел: 549/1-7,957 дка 

поляна, 549/а- 5,764дка,549/в-
10,629дка,549/г-24,032дка, широко-листна 

гора,находящ се в 
м/ст"Топсабунар",представляващ 

имот№016006по КВС на с.Гранитец.

1226 

01-03-2004
2 с.Гранитец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
33,776дка,отдел/подотдел: 549/2-

1,598дка- поляна, 549/а- 11,583дка,549/г-
20,595дка,широколистна гора,находящ се 
в м/ст"Топса бунар",представляващ имот 

№ 016007 поКВС на с.Гранитец.

1227 

01-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот-заресена територия с площ от 
52,164дка,отдел/подотдел: 549/3-
7,928дка-поляна, 549/г-44,236дка-
широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Топса бунар",представля-ващ имот 

№ 016008 по КВС нас.Гранитец.

1228 

01-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
46,394дка, отдел/подотдел: 549/4 -

4,367дка-поляна, 549/г-
42,026дка,широколистна гора, находящ се 
вм/ст"Топса бунар",представляващимот 

№ 016009 по КВС на с.Гранитец.

1229 

02-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №59 от 

05.12.2003г ня ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
111,527дка,отдел/подотдел 549/г -

77,549дка,549/д- 33,978дка,широко-
листна гора,находящ се в м/ст"Топса 

бунар", представляващимот № 016010 по 

КВС нас.Гранитец.

1230 

02-03-2004
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение №59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 
44,598дка, отдел/подотдел 549/г -

24,402дка, 549/д - 20,196дка, широко-
листна гора, находящ се в м/ст"Топса 

бунар", представляващ имот№ 016011 по 

КВС на с.Гранитец.

1231 

02-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
31,143дка, отдел/подотдел 549/г -
9,348дка,549/д - 2,020дка, 549/и-

19,774дка, широколистна гора, нахо-дящ 
се в м/ст"Топса бунар", предс-тавляващ 

имот № 016012 по КВСна с.Гранитец.

1232 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 59 от 

Имот- залесена територия с площ от 
26,550дка,отдел/подотдел 549/и, 

страница 35 от 92Резултат от търсенето
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02-03-2004

2 с.Гранитец, област Бургас 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Топса бунар", представляващимот №

016013 по КВС на с.Гранитец.

1233 

02-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

50,115дка,отдел/подотдел: 546/а-

10,833дка, 546/г- 39,282дка, широко-

листна гора, находящ се в 

м/ст"Чардакбаир", представляващ имот №

017001по КВС на с.Гранитец.

1234 

02-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

21,372дка, отдел/подотдел 546/а -

21,348дка, 546/г- 0,025дка, широко-листна 

гора, находящ се в м/ст"Чардак баир", 

представляващ имот № 017002 по КЗС на 

с.Гранитец.

1235 

02-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

38,656дка, отдел/подотдел: 546/а -

1,913дка, 546/г- 23,472дка, 546/д-

13,272дка, широколистна гора, нахо-дящ 

се в м/ст"Чардак баир", предс-тавляващ 

имот № 017003 по КВС нас.Гранитец.

1236 

04-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

69,443дка, отдел/подотдел: 546/г -

25,363дка, 546/д- 44,079дка, широко-

листна гора, находящ се в 

м/ст"Чардакбаир",представляващ имот №

017004по КВС на с.Гранитец.

1237 

04-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот -залесена територия с площ от 

52,219дка, отдел/подотдел: 546/1-

3,396дка поляна, 546/г- 28,136дка и 546/д-

20,688дка,широколистна гора, находящ се 

в м/ст"Чардак баир", представляващ 

имот№ 017005 по КВС на с.Гранитец.

1238 

04-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

31,157дка, отдел/подотдел: 546/1-0,423дка 

-поляна, 546/4-0,005дка-пожарище,546/г-

27,334дка и 546/д- 3,395дка- широко-

листна гора,находящ се в 

м/ст"Чардакбаир",представляващ имот 

№017006по КВС на с.Гранитец.

1239 

04-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот- залесена територия с площ от 

38,017дка, отдел/подотдел: 546/4 -

8,221дка- пожарище, 546/в -29,795дка-

широколистна гора, находящ се в 

м/ст"Чардак баир", представляващимот №

017008 по КВС на с.Гранитец.

1240 

04-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

рашение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

36,806дка,отдел/подотдел- 546/в от 

36,806дка,широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст "Чардак баир",представ-ляващ 

имот № 017009 по КВС на с.Гранитец.

1241 

04-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

4,069дка, отдел/подотдел 544/а, широ-, 

колистна гора, находящ се в м/ст"Чардак 

баир", представляващ имот№ 017010 по 

КВС на с.Гранитец.

1242 

04-03-2004
2 с.Гранитец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 59 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

47,222дка,отдел/подотдел 546/4 - 39,509 

дка-пожарище, 546/в- 7,690дка и 546/г-

0,023дка - широколистна гора, находящсе 

в м/ст "Чардак баир", представляващимот 

№ 017007 по КВС на с.Гранитец.

1243 

09-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

28,921дка,отдел/ подотдел: 619/1-

10,071дка- поляна, 619/а- 18,848дка,619/б-

0,002дка, широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Средока", представ-ляващ имот №

196001 по КВС на с.Загорци.

1244 

09-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

28,869дка, отдел/подотдел: 619/1-

1,760дка поляна, 619/б-

27,109дка,широколистна гора, находящ се 

в м/ст"Средока", представляващимот №

196002 по КВС на с.Загорци.

1245 

12-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

41,024дка, отдел/ подотдел: 619/2-

14,432дка - поляна,619/б - 26,592дка-

широколистна гора, находящ се 

вм/ст"Средока", представляващ имот №

196003 по КВС на с.Загорци.

1246 

12-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

47,938дка, отдел/подотдел: 619/2-

22,843дка- поляна, 619/б-15,338дка,619/в-

9,757дка,широколистна горанаходящ се в 

м/ст"Средока",пред-ставляващ имот №

196004 по КВСна с.Загорци.

1247 

16-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот- горско пасище с площ от 42,176дка 

отдел/подотдел: 619/2-5,343дка поляна, 

619/б-4,777дка, 619/в-32,023дка,619/г-

0,033дка, широколистна гора, находящсе 

в м/ст"Средока", представляващимот №

196005 по КВС на с.Загорци.

1248 

16-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ 63,703дка, 

отдел/подотдел: 619/8-22,758дка-поляна 

619/б- 40,945дка-широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Средока",предс-

тавляващ имот № 196006 по КВС 

нас.Загорци.

1249 

16-03-2004
2 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №62 от 

05.12.2003г та ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот- горско пасище с площ от 

63,492дка, отдел/подотдел: 619/2-

12,216дка и 619/3 - 6,724дка- поляна, 

619/б- 44,552дка- широ-колистна гора, 

находящ се в м/ст"Средо-

ка",представляващ имот № 196007 поКВС 

на с.Загорци.

1250 

16-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

75,397дка, отдел/подотдел: 619/2-

11,670дка,поляна, 619/3-11,805дка,поляна, 

619/б-1,884дка,619/в-44,334дка, 619/г-

5,704дка,широко-листна гора,находящ се 

в м/ст"Средока",представляващ имот №

196008 по КВС нас.Загорци.

1251 

16-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

43,334дка, отдел/подотдел: 619/в-

9,296дка, 619/г- 34,037дка, широколистна 

гора,находящсе в м/ст"Средока", 

представляващ имот № 196009 по КВС 

с.Загорци.

1252 

16-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Срледец 

Имот- горско пасище с площ от 

36,624дка, отдел/подотдел: 619/в-

0,350дка, 619/г- 36,274дка, широколистна 

гора, находящсе в 

м/ст"Средока",представляващ имот№

196010 по КВС на с.Загорци.

1253 

16-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 36,757дка, 

отдел/подотдел: 619/4-5,356дка-поляна 

619/г-31,402дка-широколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Средока",представ-ляващ имот №

196011 по КВС на с.Загорци.

1254 

16-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №62 от 

05.12.2003г та ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 46,701дка 

отдел/подотдел: 619/4-9,897дка-поляна, 

619/г-36,805дка-широколистна гора,нахо-

дящ се в м/ст"Средока", 

представляващимот №196012 по КВС на 

страница 36 от 92Резултат от търсенето
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с.Загорци.

1255 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

40,319дка, отдел/подотдел: 619/4-6,646дка 

поляна, 619/г- 33,673дка широколистна 

гора, на-ходящ се в м/ст"Средока", 

представляващимот № 196013 по КВС на 

с.Загорци.

1256 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот- горско пасище с площ от 

35,215дка, отдел/подотдел: 619/г-

32,808дка широко- листна гора, 619/10-

2,407дка просека, на-ходящ се в 

м/ст"Средока", представляващимот №

196014 по КВС на с.Загорци.

1257 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

63,330дка, отдел/подотдел: 619/3-

7,437дка поляна, 619/а - 55,894дка 

широколистна гора, нахо-дящ се в 

м/ст"Средока", представляващимот №

196015 по КВС на с.Загорци.

1258 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

85,453дка, отдел/подотдел: 619/5 -

8,520дка поляна, 619/в -51,758дка, 619/д-

25,174дка широко-листна гора,находящ се 

в м/ст"Средока",представляващ имот №

196016 по КВС нас.Загорци.

1259 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Терен-горско пасище с площ от 49,749дка 

отдел/подотдел: 619/5- 3,216дка и 619/6-

0,298дка поляна, 619/в- 4,780дка и 619/д-

41,454дка широколистна гора, находящ се 

в м/дт"Средока",представляващ 

имот№196017 по КВС на с.Загорци.

1260 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургаска 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 58,313дка, 

отдел/подотдел: 619/6- 10,669дка поляна, 

619/д- 47,644дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Средока", 

представ-ляващ имот №196018 по КВС на 

с.Загорци.

1261 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

81,563дка, отдел/подотдел: 619/6-

21,359дка поляна, 619/7- 11,168дка 

поляна, 619/д- 49,037дкашироколистна 

гора,находящ се в м/ст"Средока" имот №

169019 по КВС нас.Загорци.

1262 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

80,362дка, отдел/подотдел: 619/6-

0,910дка и 619/7- 3,234дка поляна,619/д-

76,218дка широко-листна гора,находящ се 

в м/ст"Средока"представляващ имот №

196020 по КВС на с.Загорци.

1263 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 58,132дка, 

отдел/подотдел 619/д - 58,132дка широко-

листна гора, находящ се в 

м/ст"Средока"представляващ имот №

196021 по КВСна с.Загорци.

1264 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 17,606дка, 

отдел/подотдел 619/д - 17,606дка широ-

колистна гора, находящ се в м/ст"Сре-

дока",представляващ имот № 196022 по 

КВС на с.Загорци.

1265 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- поляна с площ от 26,816дка, 

отдел/подотдел 14/1 , находящ се в 

м/ст"Циганката", представляващимот №

197001 по КВС на с.Загорци.

1266 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

34,924дка отдел/подотдел 14/в , 

широколистна гора, находяща се в 

м/ст"Циганката",представляващимот №

197002 по КВС на с.Загорци.

1267 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

40,195дка, отдел/подотдел 14/в, 

широколистна гора, на- ходящ се в 

м/ст"Циганката", представляващимот №

197003 по КВС на с.Загорци.

1268 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

50,327дка, отдел/подотдел: 14/3- 1,391дка 

поляна, 14/г- 48,936дка широколистна 

гора, находящ се вм/ст" Циганката", 

представляващ имот №197004 по КВС на 

с.Загорци.

1269 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

19,612дка, отдел/подотдел: 14/3- 4,739дка 

поляна, 14/г- 14,873дка широколистна 

гора, находящ се вм/ст"Циганката", 

представляващ имот№197005 по КВС на 

с.Загорци.

1270 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

45,098дка, отдел/подотдел 14/3- 0,310дка 

поляна, 14/г- 44,788дка широколистна 

гора, находящ се вм/ст"Циганката", 

представляващ имот№197006 по КВС на 

с.Загорци.

1271 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

27,202дка, отдел/подотдел 14/2 поляна, 

находящ се в м/ст"Цингата", 

представляващ имот №197007 по КВС на 

с.Загорци.

1272 

17-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

60,283дка, отдел/подотдел: 14/2-

40.130дка поляна, 14/з- 20,153дка 

широколистна гора, нахо-дящ се в м/ст 

"Циганката", представляващимот №

197008 по КВС на с.Загорци.

1273 

18-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 52,409дка 

отдел/подотдел 14/2 - 32,458дка поляна, 

14/з - 19,951дка широколистра гора, на-

ходящ се в м/ст"Циганката", представля-

ващ имот № 197009 по КВС на с.Загорци.

1274 

18-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 31,048дка, 

отдел/подотдел: 14/2 - 7,167дка поляна, 

14/з- 0,063дка широколистна гора, нахо-

дящ се в м/ст"Циганката", 

представляващимот № 197010 по КВС на 

с.Загорци.

1275 

18-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 44,942дка 

отдел/подотдел: 14/2- 0,609дка поляна, 

14/з- 16,561дка широколистна гора,нахо-

дящ се в м/ст"Циганката", 

представляващимот № 197011 по КВС на 

с.Загорци.

1276 

18-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

13,963дка, отдел/подотдел 14/з 

широколистна гора находящ се в 

м/ст"Циганката", представ-ляващ имот №

197012 по КВС с.Загорци.

1277 

18-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

30,976дка, отдел/подотдел 14/з 

широколистна гора, находящ се в 

м/ст"Циганката", представ-ляващ имот №

197013 по КВС на с.Загорци.

1278 

18-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 33,388дка, 

отдел/подотдел 14/з широколистна гора, 

находящ се в м/ст"Циганката",представ-

ляващ имот № 197014 по КВС на 

страница 37 от 92Резултат от търсенето
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с.Загорци.

1279 

18-03-2004
2 с-Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 27,890дка, 

отдел/подотдел: 14/5- 6,285дка поляна, 

14/з- 21,605дка широколистна гора, нахо-

дящ се в м/ст"Циганката", 

представляващимот № 197015 по КВС на 

с.Загорци.

1280 

18-03-2004
2 с.Загорци,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

38,678дка, отдел/подотдел: 14/5-

14,129дка поляна, 14/д- 0,067дка, 14/е-

16,552дка,14/з- 7,929дкшироколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Циганката",представляващ имот 

№197016по КВС на с.Загорци.

1281 

18-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 46,595дка, 

отдел/подотдел: 14/4- 16,461дка поляна, 

14/д- 30,074дка широколистна гора,нахо-

дящ се в м/ст"Циганката", 

представляващимот № 197017 по КВС на 

с.Загорци.

1282 

18-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

50,183дка, отдел/подотдел: 14/д-

34,948дка, 14/е - 15,235дка, широколистна 

гора, находящсе в м/ст"Циганката", 

представляващимот № 197018 по КВС на 

с.Загорци.

1283 

18-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

55,411дка, отдел/подотдел: 14/д -

12,950дка, 14/е - 42,461дка, широколистна 

гора, находящасе в м/ст"Циганката", 

представляващимот № 197019 по КВС на 

с.Загорци.

1284 

18-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- горско пасище с площ от 

70,769дка, отдел/подотдел 14/е, 

широколистна гора, находящ се в 

м/ст"Циганката", представля-ващ имот №

197020 по КВС на с.Загорци.

1285 

19-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

36,231дка отдел/подотдел 15/2 

широколистна гора, нахо- дящ се в м/ст 

"Тасмата", представляващ имот№198001 

по КВС на с.Загорци.

1286 

19-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

33,862дка, отдел/подотдел 15/а, 

широколистна гора, нахо- дящ се в 

м/ст"Тасмата", представляващ имот№

198002 по КВС на с.Загорци.

1287 

19-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

31,094дка, отдел/подотдел : 15/а -

14,681дка, 15/б - 8,4 15/в-

8,006дка,широколистна гора, находящ се 

м/ст"Тасмата", представляващ имот №

198003по КВС на с.Загорци.

1288 

19-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

44,377дка, отдел/подотдел: 15/а-

43,057дка,15/в-1,319дка широколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Тасмата"представляващ имот №

198004 по КВС нас.Загорци.

1289 

19-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

71,423дка, отдел/подотдел: 15/3-

35,009дка,15/4- 9,492дк голина, 15/а-

19,183дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Тасмата",представляващимот №

198006 по КВС на с.Загорци.

1290 

19-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

33,236дка, отдел/подотдел: 15/3-

4,561дка,15/4- 9,492дка голина, 15/а-

19,183дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Тасмата", 

представляващимот№198006 по КВС на 

с.Загорци.

1291 

19-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

62,371дка, отдел/подотдел: 15/а-

48,847дка, 15/в- 0,897д 15/г- 12,628дка, 

широколистна гора, находящ св 

м/ст"Тасмата", представляващ имот 

№198007по КВС на с.Загорци.

1292 

19-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

40,279дка, отдел/подотдел: 15/2-

2,805дка,15/а- 19,446дк 15/в- 18,028дка, 

широколистна гора, находящ св 

м/ст"Тасмата", представляващ имот 

№198008по КВС на с.Загорци.

1293 

19-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас-.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 62 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот - залесена територия с площ от 

1,500дка отдел/подотдел 16/в, 

широколистна гора, находящ се в 

м/ст"Тасмата", представляващимот 

№198009 по КВС на с.Загорци.

1294 

19-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

23,886дка, отдел/подотдел:16/б - 7,659дка, 

16/в- 16,227 дка , широколистна гора 

находящ се в м/ст"Тасмата", 

представляващ имот № 198010 по КВС на 

с.Загорци.

1295 

19-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

73,221дка, отдел/подотдел: 16/2-8,776дка 

поляна,16/б- 20,370дка,16/в-

25,067дка,16/г- 19,008дка, шиколистна 

гора, находящ се в 

м/ст"Тасмата",представляващ имот 

№198011 по КВС нас.Загорци.

1296 

19-03-2004
2 с.Загорци,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

121,227 дка,отдел/подотдел: 16/а-

4,357дка,16/б- 62,959дка, 16/в-

28,613дка,16/г- 25,298дка,широколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Тасмата",представляващ имот 

№198012по КВС на с.Загорци.

1297 

19-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

108,223 дка,отдел/подотдел: 16/а-

18,735дка, 16/б - 9,077дка, 16/в -

45,032дка,16/7- 35,380дка,широколистна 

гора, находящ се в м/ст 

"Тасмата",представляващ имот 

№198013по КВС на с.Загорци.

1298 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот- залесена територия с площ от 

61,755дка отдел/подотдел14/а, 

широколистна гора, находящ се в 

м/ст"Мослу тепе", представля-ващ имот 

№ 199001 по КВС на с.Загорци.

1299 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

83,532дка, отдел/подотдел 14/а, 

широколистна гора, на- ходящ се в 

м/ст"Мослу тепе", представляващимот №

199002 по КВС на с.Загорци.

1300 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

33,755дка, отдел/подотдел 14/а, 

широколистна гора, нахо- дящ се в 

м/ст"Мослу тепе", представляващ 

имот№199003 по КВС на с.Загорци.

1301 

2 с.Загорци, област Бургас.  Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

Имот- залесена територия с площ от 

44,917дка, отдел/подотдел: 17/1-5,791дка 

поляна, 17/а- 39,126дка широколистна 

гора, находящ сев м/ст"Кованлъка", 

страница 38 от 92Резултат от търсенето
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22-03-2004
05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

представляващ имот №200001 по КВС на 

с.Загорци.

1302 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот -залесена територия с площ от 

52,230дка, отдел/подотдел 17/а, 

широколистна гора,на- ходящ се в 

м/ст"Кованлъка", представляващимот 

№200002 по КВС на с.Загорици.

1303 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

101,498дка отдел/подотдел: 16/а-

96,653дка,16/б-0,042дка 16/в-

4,803дка,широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Тасмата", представляващ имот 

№198014 по КВС на с.Загорци.

1304 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

66,248дка отдел/подотдел:16/1- 0,033дка 

голина,16/а - 66,215дка, широколистна 

гора, находящ се вм/ст"Тасмата", 

представляващ имот №198015по КВС на 

с.Загорци.

1305 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

47,507дка, отдел/подотдел: 16/1-

19,763дка голина, 16/а- 27,744дка 

широколистна гора, находящ се вм/ст 

"Тасмата", представляващ имот 

№198016по КВС на с.Загорци.

1306 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1от ЗОС и 

решение №63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

38,735дка, отдел/подотдел 14/б -

38,735дка, широколистна гора, находящ 

се в м/ст"Мослу тепе", представляващ 

имот №201001 по КВС на с.Загорци.

1307 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

36,999дка, отдел/подотдел 14/б, 

широколистна гора, нахо- дящ се в 

м/ст"Мослу тепе",представляващ 

имот№201002 по КВС на с.Загорци.

1308 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

26,804дка, отдел/подотдел 

14/и ,широколистна гора, нахо- дящ се в 

м/ст"Циганката", представляващимот №

202001 по КВС на с.Загорци.

1309 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

19,458дка, отдел/подотдел 14/и, 

широколистна гора, нахо- дящ се в 

м/ст"Циганката", представляващ 

имот№202002 по КВС на с.Загорци.

1310 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

19,151дка, отдел/подотдел 14/ж, 

широколистна гора,нахо- дящ се в 

м/ст"Циганката", представляващ 

имот№203001 по КВС на с.Загорци.

1311 

22-03-2004
2 с.Загорци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

22,457дка, отдел/подотдел 14/ж, 

широколистна гора, нахо- дящ се в 

м/ст"Циганката",представляващ 

имот№203002 по КВС на с.Загорци.

1312 

29-03-2004
2 с.Тракийци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.7 и 9 от 

ЗОС.

Сграда монолитна- трафопост с площ от 

7кв.м., находящ се в имот № 019027 по 

КЗС на с.Кирово, в границите на 

с.Тракийци.

1313 

29-03-2004
2 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г. на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

44,477дка,отдел/подотдел: 91/1-18,450 дка 

мочур, 91/2-5,843дка застроенаплощ, 91/а-

20,184дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Грудовска река",предс-тавляващ 

имот № 116001 по КВС на гр.Средец.

1314 

29-03-2004
2 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

38,065дка, отдел/подотдел 91/а ,широ-

колистна гора, находящ се в м/ст "Гру-

довска река", представляващ имот 

№116002 по КВС на гр.Средец.

1315 

30-03-2004
2 с.Кирово, област Бургас.  Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС.

Сграда ,масивна /бивше училище/със 

застроена площ от 220квм.м. и прилежащ 

терен от 3290/3770кв.м.идеали части 

отурегулиран поземлен имот в квартал 

4по регулационния план на с.Кирово.

1316 

15-04-2004
2 с.Варовник, област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. 

Имот- нива с площ от 1,572дка, VІІ 

категория,находящ се в м/ст"Край село", 

представляващ имот №010014по КВС на 

с.Варовник.

1317 

16-04-2004
2 с-Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

79,613дка,отдел/подотдел 601/а широ-

колистна гора, находящ се в 

м/ст"Малкодомуз дере",представляващ 

имот №075001 по КВС на с.Дебелт.

1318 

16-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

105,812дка,отдел/подотдел: 601/а-

8,444дка, 601/б- 97,369дка, широколист-

на гора,находяща се в м/ст"Малко 

домуздере",представляващ имот №075002 

поКВС на с.Дебелт.

1319 

16-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

109,172дка,отдел/подотдел:601/а-

17,248дка,601/б-70,267дка,601/в-

21,657дка, широколистна гора, нахо-дящ 

се в м/ст"Малко домуз дере",предс-

тавляващ имот № 075003 по КВС 

нас.Дебелт.

1320 

16-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

135,394дка,отдел/подотдел: 540/4-

8,016дка поляна, 540/б-74,700дка,540/в-

28,540дка,540/ж-24,138дка,широ-

колистна гора, находящ се в 

м/ст"Малкодомуз дере",представляващ 

имот №075005 по КВС на с.Дебелт.

1321 

16-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

152,759дка, отдел/подотдел: 540/б-

121,583дка,540/в-

31,176дка,широколистнагора, находящ се 

в м/ст"Малко домуз дере"представляващ 

имот № 075006 по КВС нас.Дебелт.

1322 

16-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

43,556дка,отдел/подотдел: 811/д-

43,556дка,широколистна гора, нахо-дящ 

се в м/ст"Малко домуз 

дере",представляващ имот № 075007 

поКВС на с.Дебелт.

1323 

16-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

8,426дка,отдел/подотдел 55/1 насип, 

находящ се в м/ст"Малко домуз 

дере"представляващ имот №075008 по 

КВСна с.Дебелт.

1324 

16-04-2004
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот-залесена територия с площ от 

91,985дка,отдел/подотдел:540/в-

53,787дка,540/д-

38,199дка,широколистнагора,находящ се 

в м/ст"Малко домуз дере",представляващ 

имот № 075009 по КВС на с.Дебелт.

1325 

16-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

138,210дка,отдел/подотдел:540/в-

31,284дка,540/д-106,926дка,широколист-

на гора,находящ се в м/ст"Малко 

домуздере",представляващ имот 

№075010по КВС на с.Дебелт.
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1326 

19-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

111,765дка,отдел/подотдел: 540/в-

57,155дка, 540/д- 24,741дка, 540/е -

29,869дка, широколистна гора, на-ходяща 

се в м/ст"Малко домуз 

дере"представляващ имот № 075011 

поКВС на с.Дебелт.

1327 

19-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

99,612дка, отдел/подотдел: 540/а -

15,038дка, 540/д- 1,600дка, 540/е -

82,974дка,широколистна гора,находящсе 

в м/ст"Малко домуз дере",представ-ляващ 

имот № 075012 по КВС на с.Дебелт.

1328 

19-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

156,945дка,отдел/подотдел: 540/4 -

26,200дка поляна,540/в - 47,964дка,540/е-

61,278дка,540/ж-21,503дка,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Малкодомуз дере",представляващ 

имот№075013 по КВС на с.Дебелт.

1329 

19-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

81,077дка, отдел/подотдел: 540/4-

2,451дка поляна, 540/е- 60,770дка,540/ж-

17,856дка, находящ се в м/ст"Малко 

домуз дере",представляващимот №

075014 по КВС на с.Дебелт.

1330 

19-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

94,626дка,отдел/подотдел:811/в -

94,626дка,широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Церов дол",представ-ляващ имот 

№076001 по КВС на с.Дебелт.

1331 

19-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

75,377дка,отдел/подотдел: 602/5-

16,824дка поляна,602/е-58,553дка широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Церовдол",представляващ имот 

№076002по КВС на с.Дебелт.

1332 

19-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗТ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

168,442дка,отдел/подотдел:602/5 -

57,370дка поляна,602/д-70,541дка,602/е-

40,531дка, широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Церов дол",представ-ляващ имот 

№076003 по КВС на с.Дебелт.

1333 

19-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

85,145дка,отдел/подотдел:55/4-19,085 дка 

поляна,55/5-4,702дка просека,55/6-

0,723дка дивечова нива,55/а-60,635дка 

широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Церов дол",представляващ имот 

№076004 по КВС на с.Дебелт.

1334 

19-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

117,526дка,отдел/подотдел:55/5-0,004дка, 

55/6-21,196дка просека,55/а-

0,660дка,55/б-21,049дка,55/в-

9,893дка,55/г-32,981дка,55/и-

2,165дка,55/к-29,578дка,широко-листна 

гора,находящ се в 

м/ст"Церовдол",представляващ имот 

№076005 поКВС на с.Дебелт.

1335 

20-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

144,301дка,отдел/подотдел:55/в-

23,616дка широк.гора,55/г-

87,454дкаиглолистна гора,55/ж-31,637дка 

игло-листна гора,55/и-1,595дка 

широк.гора,находящ се в м/ст"Церов 

дол",предс-тавляващ имот №076006 по 

КВС нас.Дебелт.

1336 

20-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

144,026дка,отдел/подотдел:55/8-2,405 дка 

пожарище,55/в-42,292дка 

широкол.гора,55/г-28,609дка,55/д-

8,799дка,55/е-4,300дка,55/ж-60,022дка, 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Церов дол",представляващ имот 

№076007 по КВС на с.Дебелт.

1337 

20-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

96,588дка,отдел/подотдел:66/1-14,023 дка 

голина,66/а-49,542дка,66/б-6,706дка,66/г-

3,574дка,66/д-22,743дка, широколист-на 

гора,находящ се в м/ст"Церов 

дол"представляващ имот № 076008 по 

КВСна с.Дебелт.

1338 

20-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

127,244дка,отдел/подотдел:66/а-60,541 

дка,66/б-29,722дка,66/г-36,510дка,66/д-

0,471дка,широколистна гора, находящсе в 

м/ст"Церов дол",представляващимот 

№076009 по КВС на с.Дебелт.

1339 

20-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

163,214дка,отдел/подотдел:66/а-56,911 

дка,66/б-61,126дка,66/в-6,449дка,66/г-

38,728дка,широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/с"Церов дол",представляващимот 

№076010 по КВС на с.Дебелт.

1340 

20-04-2004
2 с.Дебелт, обл.Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

171,920дка, отдел/подотдел:66/а-1,075 

дка,66/б-1,653дка,66/в-82,134дка,66/г-

87,058дка,широколистна гора,находящсе 

в м/ст"Церов дол",представляващимот №

076011 по КВС на с.Дебелт.

1341 

20-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

128,239дка,отдел/родотдел:66/в-

52,336дка,66/г-75,903дка,широколист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Церовдол",представляващ имот 

№076012по КВС на с.Дебелт.

1342 

20-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

115,218дка,отдел/подотдел:64/1-5,599 дка 

дивечова гора,64/а-33,984дка широ-

колистна гора,64/б-13,419дка иглолист-на 

гора,64/в-1,808дка,64/г-9,842дка,64/е-

25,750дка,64/ж-24,815дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Церов дол",предс-тавляващ имот 

№076013 по КВС на с.Дебелт.

1343 

20-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

127,163дка,отдел/подотдел:64/б-20,995 

дка иглолистна гора,64/в-40,057дка,64/г-

26,390дка,64/д-14,682дка,64/е-

18,382дка,64/ж-

6,657дка,широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Церов дол",представляващ имот 

№076014 по КВС на с.Дебелт.

1344 

20-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

55,900дка,отдел/подотдел:59/1- 36,738дка 

дивечова гора,59/а-19,162дка 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Церов дол",представляващимот 

№076015 по КВС на с.Дебелт.

1345 

20-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

108,778дка,отдел/подотдел:56/1-

20,280дка,56/2-15,127дка, 

дивечовагора,56/а-13,602дка,56/б-

27,815дка,56/в-5,304дка,широколистна 

гора,56/г-24,666дка,56/д-1,985дка,игло-

листна гора,находящ се в 

м/ст"Церовдол",представляващ имот 
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№076016 поКВС на с.Дебелт.

1346 

20-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

114,686дка,отдел/подотдел:55/ж-

74,994дка иглолистна гора,55/з-39,692дка 

широколистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Церов дол", представ-ляващ имот 

№076017 по КВС на с.Дебелт.

1347 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

137,533дка,отдел/подотдел:56/3-3,254 дка 

водна площ,56/г-0,992дка,56/д-

66,189дка,56/е-49,392дка,иглолистна 

гора,56/ж-17,226дка широколистна 

гора,56/з-0,480дка иглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Церов 

дол",представляващ имот №076018 по 

КВС на с.Дебелт.

1348 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

161,593дка,отдел/подотдел:56/в-0,124 дка 

широколистна гора,56/г-58,511дка,56/д-

61,166дка,56/з-21,156дка иглолист-на 

гора,56/и-20,636дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Церов дол",представляващ имот 

№076019 по КВСна с.Дебелт.

1349 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

46,814дка,отдел/подотдел 811/б-

46,814дка широколистна гора, нахо-дящ 

се в м/ст"Джангозовото",предс-тавляващ 

имот № 077001 по КВС на с.Дебелт.

1350 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

116,706дка,отдел/подотдел 602/г ши-

роколистна гора, находящ се в 

м/стДжангозовото",представляващ 

имот№077002 по КВС на с.Дебелт.

1351 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

15,142дка,отдел/подотдел 602/в широ-

колистна гора, находящ се в 

м/ст"Джангозовото",представляващ 

имот№ 077003 по КВС на с.Дебелт.

1352 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

89,0097дка,отдел/подотдел:602/1-

42,676дка поляна,602/2-1,460дка по-

ляна,602/3-2,068дка просека,602/а-

42,894дка иглолистна гора,находящсе в 

м/ст"Илчина каба",представля-ващ имот 

№078002 по КВС нас.Дебелт.

1353 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

86,497дка,отдел/подотдел 602/б, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Джангозовото",представляващимот 

№077005 по КВС на с.Дебелт.

1354 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

161,570дка,отдел/подотдел:54/а-110,833 

дка,54/б-48,040дка,54/в-2,698дка,игло-

листна гора, находящ се в 

м/ст"Джангозовото",представляващ 

имот№077006 по КВС на с.Дебелт.

1355 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

174,970дка,отдел/подотдел:54/а-3,481 

дка,54/б-33,661дка,54/в-31,299дка игло-

листна гора,54/г-85,130дка широко-

листна гора,54/к-21,400дка иглолист-на 

гора,находящ се в м/ст"Джангозо-

вото",представляващ имот №077007по 

КВС на с.Дебелт.

1356 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

190,210дка,отдел/подотдел:54/1-1,464 дка 

голина,54/г-106,011дка широколист-на 

гора,54/и-7,039дка,54/к-

75,696дкаиглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Джангозовото",представляващимот 

№077008 по КВС на с.Дебелт.

1357 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

165,224дка,отдел/подотдел:54/г-61,002 

дка широколистна гора,54/д-

7,852дка,54/е-2,843дка,54/ж-3,396дка,54/з-

20,531дка,54/и-61,412дка,54/к-8,189дка, 

игло-листна гора, находящ се в 

м/ст"Джан-гозовото",представляващ имот 

№077009 по КВС на с.Дебелт.

1358 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

126,029дка,отдел/подотдел:53/а-

101,025дка,53/б-25,004дка, широколист-

на гора,находящ се в м/ст "Джангозово-

то",представляващ имот №077010 поКВС 

на с.Дебелт.

1359 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

121,437дка,отдел/подотдел:53/а-43,040 

дка,53/б-75,511дка, широколистна 

гора,53/з-2,886дка, иглолистна 

гора,находящсе в 

м/ст"Джангозовото",представляващимот 

№077011 по КВС на с.Дебелт.

1360 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

135,339дка,отдел/подотдел:53/а-12,172 

дка,53/б-0,229дка,53/в-34,302дка,широко-

колистна гора,53/г-11,489дка 

иглолистнагора,53/д-2,415дка 

широколистна гора,53/е-43,598дка,53/ж-

7,138дка,53/з-23,996дкаиглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Джан-

гозовото",представляващ имот 

№077012по КВС на с.Дебелт.

1361 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

95,999дка,отдел/подотдел:602/1-15,377 

дка,602/2-24,063дка, поляна,602/3-

0,275дка просека,602/а-

56,284дкаиглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Илчина каба",представляващ 

имот№078003 по КВС на с.Дебелт.

1362 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

имот-залесена територия с площ от 

116,704дка,отдел/подотдел:52/1-3,869 дка 

поляна,52/а-31,112дка 

иглолистнагора,52/б-81,724дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Илчина каба",предс-тавляващ имот 

№078004 по КВС нас.Дебелт.

1363 

21-04-2004
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

112,480дка,отдел/подотдел:52/2-9,465 

дка,поляна,52/а-16,305дка 

иглолистнагора,52/б-80,700дка,52/в-

6,011дка,широ-колистна гора,находящ се 

в м/ст "Илчи-на каба",представляващ 

имот №078005 по КВС на с.Дебелт.

1364 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

75,446дка,отдел/подотдел:52/а-0,148 дка 

иглолистна гора,52/б-5,947дка,52/в-

69,352дка, широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Илчина каба",представляващ имот 

№078006 поКВС на с.Дебелт.

1365 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

129,077дка,отдел/подотдел:52/3-1,344 дка 

поляна,52/в-79,487дка,52/г-

48,246дка,широколистна гора,находящ 

сев м/ст"Илчина каба",представляващ 

имот №078007 по КВС на с.Дебелт.
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1366 

21-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

82,962дка,отдел/подотдел:52/г-80,420 дка, 

52/д-2,543дка,широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Илчина 

каба",предс-тавляващ имот №078008 по 

КВС нас.Дебелт.

1367 

22-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

104,692дка,отдел/подотдел:52/г-51,556 

дка,52/д-41,756дка,52/е-5,739дка,52/ж-

5,640дка,широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Илчина каба",представляващимот 

№078009 по КВС на с.Дебелт.

1368 

22-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

159,003дка,отдел/подотдел:56/з-4,391 

дка,иглолистна гора,56/и-32,457дка 

широколистна гора,56/к-91,790дка,56/л-

30,364дка иглолистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Каблюк",представля-ващ имот 

№079001 по КВС на с.Дебелт.

1369 

22-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

20.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

59,653дка,отдел/подотдел: 56/м-2,906 дка 

широколистна гора,57/1-

5,476дка,поляна,57/в-17,323дка 

иглолистна гора,57/г-9,464дка 

широколистна гора,57/д-21,036дка,57/е-

3,448дка иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Каблюк",представля-ващ имот 

№079002 по КВС на с.Дебелт.

1370 

22-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

107,543дка,отдел/подотдел:57/в-14,813 

дка,57/д-5,688дка,57/е-30,048дка,57/ж-

35,178дка,57/з-15,021дка,58/и-

6,796дка,иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Каблюк",представляващ имот 

№079003 по КВС на с.Дебелт.

1371 

22-04-2004
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

129,954дка,отдел/подотдел:57/а-33,796 

дка широкол.гора,57/б-16,007,57/в-

70,123дка иглол.гора,57/г-1,349дка 

широкол.гора57/д-4,443дка 

иглол.гора,58/а-1,734дка,59/б-2,502дка 

широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Каблюк",представляващ 

имот№079004 по КВС на с.Дебелт.

1372 

22-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

187,001дка,отдел/подотдел:67/1-2,393 

дка,67/3-14,052дка,голина,67/а-

12,525дка,67/б-57,896дка,67/в-

15,799дка,67/г-84,925дка,широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Сипела",представ-

ляващ имот № 080001 по КВС нас.Дебелт.

1373 

22-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

198,818дка,отдел/подотдел:67/3-11,409 

дка голина,67/в-125,699дка,67/г-

40,022дка,67/д-21,689дка широколистна 

горанаходящ се в м/ст"Сипела",представ-

ляващ имот №080002 по КВС на с.Дебелт.

1374 

22-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

28,357дка,отдел/подотдел:70/1-4,261 

дка,поляна,70/2-1,358дка просека,70/а-

22,738дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Сипела",представ-ляващ имот 

№080003 по КВС на с.Дебелт.

1375 

22-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

168,976дка,отдел/подотдел:68/а-53,139 

дка,68/б-21,925дка,68/в-43,281дка,68/д-

50,631дка,широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Сипела",представляващимот 

№080004 по КВС на с.Дебелт.

1376 

22-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

132,859дка,отдел/подотдел:68/в 

широколистна гора, находящ се в 

м/ст"Сипела",представляващ 

имот№080005 по КВС на с.Дебелт.

1377 

22-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

239,330дка,отдел/подотдел:69/1-2,453 дка 

нелесопригодна голина,69/а-

133,892дка,69/б-79,639дка,69/г-23,348дка, 

широколистна гора, находящ се в 

м/ст"Сипела",представляващ имот 

№080006 по КВС на с.Дебелт.

1378 

22-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

143,110дка, отдел/подотдел:69/г-

110,032дка,69/д-

33,077дка,широколистнагора, находящ се 

в м/ст"Сипела",предс-тавляващ имот 

№080007 по КВС нас.Дебелт.

1379 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

94,824дка,отдел/подотдел:70/б, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сипела",представляващ 

имот№080008 по КВС на с.Дебелт.

1380 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

100,416дка,отдел/подотдел:71/а-99,269 

дка,71/б-0,615дка,71/в-0,532дка,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Сипела",представляващ имот 

№080009 по КВС на с.Дебелт.

1381 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

114,544дка,отдел/подотдел: 3005/а-

пасище в ГФ, находящ се в 

м/ст"Сипела",представляващ имот 

№080010 по КВС на с.Дебелт.

1382 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена терлитория с площ от 

3,252дка,отдел/подотдел: 73/в,широко-

листна гора, находящ се в 

м/ст"Сипела"представляващ имот №

080011 по КВСна с.Дебелт.

1383 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

4,187дка,отдел/подотдел:73/в, широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Сипела",представляващ имот 

№080012 по КВС на с.Дебелт.

1384 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

142,155дка,отдел/подотдел: 71/1-13,775 

дка просека,71/а-15,760дка,71/б-

61,080дка,71/в-40,016дка,71/г-

11,523дка,широ-колистна гора,находящ се 

в м/ст"Сипе-ла",представляващ имот 

№080013 поКВС на с.Дебелт.

1385 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот-залесена територия с площ от 

63,713дка,отдел/подотдел: 66/в-16,.761 

дка,66/г-36,262дка,540/е-10,691дка,широ-

колистна гора, находящ се в 

м/ст"Копаното имане",представляващ 

имот№081001 по КВС на с.Дебелт.

1386 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

137,861дка,отдел/подотдел:65/а-

132,370дка,65/б-5,491дка,широколист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Копанотоимане",представляващ 

имот №081002по КВС на с.Дебелт.

1387 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

Имот-залесена територия с площ от 

193,811дка,отдел/подотдел:65/1- 1,800дка 

дворно място,65/2-2,382дка камионен 

път,65/а-85,013дка,65/б-50,237дка,65/в-
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23-04-2004

2 с.Дебелт, област Бургас 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

21,516дка,65/г-0,257дка,65/д-

32,606дка,широко-листна гора,находящ се 

в м/ст"Копаното имане",представляващ 

имот №081003 по КВС на с.Дебелт.

1388 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

115,055дка,отдел/подотдел:65/2- 4,262дка 

камионен път,65/б-6,439дса,65/в-

32,353дка,65/г-37,025дка,65/д-

34,976дка,широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Копаното имане",представляващ 

имот № 081004 поКВС на с.Дебелт.

1389 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

126,403дка,отдел/подотдел:64/3-3,342 

дка,камионен път,64/в-21,018дка,64/г-

36,995дка,64/д-

65,049дка,широколистнагора,находящ се 

в м/ст"Копаното имане"представляващ 

имот № 081005 по КВС нас.Дебелт.

1390 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

89,206дка,отдел/подотдел:64/б-26,762 

дка,иглолистна гора,64/в-61,136дка,64/г-

1,308дка, широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Копаното имане",представляващ 

имот №081006 поКВС на с.Дебелт.

1391 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

98,498дка,отдел/подотдел: 63/а-5,438 дка 

иглолистна гора,63/б-70,041дка,63/в-

23,020дка, широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Копаното имане"представляващ 

имот № 081007 поКВС на с.Дебелт.

1392 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот залесена територия с площ от 

101,721дка,отдел/подотдел:63/б-

67,458дка,63/в-34,263дка,широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Копаното 

имане",представляващимот №081008 по 

КВС на с.Дебелт.

1393 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

112,707дка,отдел/подотдел:63/б-

64,811дка,63/в-47,775дка,63/г-

0,121дка,широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Копаното имане",представляващ 

имот №081009 по КВС на с.Дебелт.

1394 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

196,387дка,отдел/подотдел:63/б-

57,903дка,53/в-9,459дка,63/г-

100,175дка,63/д-

28,849дка,широколистнагора,находящ се 

в м/ст"Копанотоимане",представляващ 

имот №081010 по КВС на с.Дебелт.

1395 

23-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

117,427дка,отдел/подотдел:62/б, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Копаното 

имане",представляващимот №081011 по 

КВС на с.Дебелт.

1396 

26-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

102,581дка,отдел/подотдел:62/а-17,717 

дка,62/б-42,033дка,62/в-42,831дка,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Копаното 

имане",представляващимот №081012 по 

КВС на с.Дебелт.

1397 

26-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

135,810зка,отдел/подотдел:62/а-

106,119дка,62/в-29,691дка,широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Копаното имане", 

представляващимот №081013 по КВС на 

с.Дебелт.

1398 

26-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

74,175дка,отдел/подотдел: 62/а -

широколистна гора, находящ се 

вм/ст"Копаното имане",представля-ващ 

имот № 081014 по КВС на с.Дебелт.

1399 

26-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

132,681дка,отдел/подотдел: 59/1-5,161 дка 

дивечова нива,59/а-61,855дка,59/б-

6,636дка, широколистна гора,59/д-

0,265дка иглолистна гора,59/з-

58,655дка,59/и-0,110дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Бостан 

дере",предс-тавляващ имот № 082001 по 

КВС нас.Дебелт.

1400 

26-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- залесена територия с площ от 

134,433дка,отдел/подоотдел:59/а-

2,846дка,59/в-9,632дка,59/г-

12,216дка,широколистна гора,59/д-

23,197дкаиглолистна гора,59/ж-

4,243дка,59/з-75,506дка,59/и-

6,793дка,широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Бостан дере"представляващ имот 

№082002 поКВС на с.Дебелт.

1401 

26-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

124,318дка,отдел/подотдел:59/в-16,223 

дка,59/г-1,122дка,широколистна 

гора,59/д-41,506дка иглолистна гора,59/ж-

31,457дка,59/з-

34,010дка,широколистнагора,находящ се 

в м/ст"Бостан дере",представляващ имот 

№082003 по КВСна с.Дебелт.

1402 

26-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

134,212дка,отдел/подотодел:59/в-0,610 

дка,широколистна гора,59/д-

34,570дка59/е-26,531дка,иглолистна 

гора,59/ж-72,430дка,59/з-

0,071дка,широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Бостан дере",представляващ имот №

082004 поКВС на с.Дебелт.

1403 

26-04-2004
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

128,930дка,отдел/подотдел: 59/е-

35,795дка иглолистна гора,59/ж-93,135дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Бостан дере",представляващ имот №

082005по КВС на с.Дебелт.

1404 

26-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

85,408дка,отдел/подотдел:59/3-0,985 дка 

камионен път,59/е-16,845дкаиглолистна 

гора,59/ж-67,845дка широ-колистна 

гора,находящ се в м/ст"Бостан 

дере",представляващ имот№082006 по 

КВС на с.Дебелт.

1405 

26-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

89,155дка,отдел/подотдел:60/а-20,292 

дка,иглолистна гора,60/б-

41,276дка,широколистна гора,60/в-

24,972дка,иглолистна гора,60/ж-2,616дка 

широ-колистна гора,находящ се в 

м/ст"Бостан дере",представляващ 

имот№082007 по КВС на с.Дебелт.

1406 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

117,069дка,отдел/подотдел:60/б-37,517 

дка широколистна гора,60/в-

28,521дкаиглолистна гора,60/ж-51,032дка 

широ-колистна гора,находящ се в 

м/ст"Бостандере",представляващ имот №

082008по КВС на с.Дебелт.

Имот-залесена територия с площ от 

страница 43 от 92Резултат от търсенето

17.2.2015 г.http://192.168.1.6/E_Municipality/Acts/search_result_main_register.php



1407 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

202,342дка,отдел/подотдел:60/1-0,160 дка 

камионен път,60/б-1,536дка широко-

листна гора,60/в-56,057дка 

иглолистнагора,60/г-1,129дка 

широколистна гора,60/е-51,097дка 

иглолистна гора,60/ж-92,363дка 

широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Бостан дере",представляващимот 

№082009 по КВС на с.Дебелт.

1408 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

170,176дка,отдел/подотдел:60/1-1,434 дка 

камионен път,60/г-9,053дка,60/д-0,674дка 

широколистна гора,60/е-128,001дка 

иглолистна гора,60/ж-31,014дка 

широколистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Бостан дере",предс-тавляващ имот 

№ 082010 по КВС нас.Дебелт.

1409 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бурас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

115,766дка,отдел/подотдел:60/1-2,610 дка 

камионен път,60/д-10,558дка широ-

колистна гора,60/е-58,417дка иглолист-на 

гора,60/ж-44,181дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Бостан 

дере"представляващ имот № 082011 

поКВС на с.Дебелт.

1410 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

139,779дка,отдел/подотодел:61/а-

61,512дка,61/б-78,266дка, 

широколистнагора, находящ се в 

м/ст"Бостан дере",представляващ имот №

082012 поКВС на с.Дебелт.

1411 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

140,318дка,отдел/подотдел:61/а-

67,382дка,61/б-55,890дка,61/в-

6,708дка,61/г-10,339дка, широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Бостан 

дере",представляващ имот №082013 

поКВС на с.Дебелт.

1412 

27-04-2004
2 с.Делбелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

113,158дка,отдел/подотдел:601/а-

18,579дка,601/б-1,005дка,601/в-93,573дка, 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Малко домуз дере",представ-ляващ 

имот № 075004 по КВС нас.Дебелт.

1413 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

102,481дка,отдел/подотдел:811/а, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Илчина каба",представляващ имот 

№ 078001 по КВС на с.Дебелт.

1414 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

85,290дка,отдел/подотдел:58/а- 77,472дка 

широколистна гора,58/б-2,881дка,58/в-

4,498дка иглолистнагора,58/у-0,439дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Факийски път",представляващ имот 

№ 083001 поКВС на с.Дебелт.

1415 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

108,692дка,отдел/подотдел:58/а-59,951 

дка широк.гора,58/б-5,642дка,58/в-

1,325дка иглол.гора,58/г-0,980дка 

широк.гора,58/р-4,124дка иглол.гора,58/у-

19,788дкаширок.гора,58/ф-1,379дка,58/х-

1,300дка,иглол.гора,58/ц-14,203дка 

широк.гора,нахо-дящ се в м/ст"Факийски 

път",представля-ващ имот №083002 по 

КВС на с.Дебелт.

1416 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

98,688дка,отдел/подотдел:58/а-1,791 

дка,58/г-18,519дка,58/п-3,274дка,широ-

кол.гора,58/р-29,871дка,58/с-

6,540дкаиглол.гора,58/т-2,410дка,58/у-

15,552дка широк.гора,58/ф-11,431дка 

иглол.гора,58/ц-9,299дка 

широк.гора,находящсе в м/ст"Факийски 

път",представляващимот № 083003 по 

КВС на с.Дебелт.

1417 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

92,250дка,отдел/подотдел:58/4-1,133 дка 

камионен път,58/г-20,254дка,58/л-

6,066дка,58/м-7,889дка,58/н-

2,513дкашироколистна гора,58/о-

11,833дкаиглол.гора,58/п-24,389дка 

широк.гора,58/р-2,394дка,58/с-9,894дка 

иглол.гора,58/у-5,885дка 

широк.гора,находящ се вм/ст"Факийски 

път",представляващимот № 083004 по 

КВС на с.Дебелт.

1418 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

60,580дка,отдел/подотдел:57/а-1,722 дка 

широколистна гора,57/в-49,085дка,57/ж-

9,773дка, иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Факийски път",представляващ имот 

№ 083005 поКВС на с.Дебелт.

1419 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

132,795дка,отдел/подотдел:58/4-1,420 дка 

камионен път,58/г-93,287дка 

широк.гора,58/д-3,450дка иглол.гора,58/е-

29,649дка широк.гора,58/и-2,445дка,58/к-

2,543дка,иглолистна гора,находящсе в 

м/ст"Факийски път",представляващимот 

№083006 по КВС на с.Дебелт.

1420 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

107,577дка,отдел/подотдел:58/4-1,403 дка 

камионен път,58/г-12,490дка широ-

колистна гора,58/д-0,604дка иглолист-на 

гора,58/е-83,517дка ,58/ж-

9,561дка,широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Факийски път",представляващ 

имот№083007 по КВС на с.Дебелт.

1421 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

109,716дка,отдел/подотдел:58/3-9,401 дка 

поляна,58/4-3,529дка камионен път,58/е-

5,405дка,58/ж-68,408дка широколист-на 

гора,58/з-3,357дка иглолистна гора,83/3-

0,770дка просека,83/а-

18,848дкаиглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Факийски път",представляващ 

имот№083008 по КВС на с.Дебелт.

1422 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

111,494дка,отдел/подотдел:73/а-

87,885дка,73/б-10,223дка,73/е-

13,386дкашироколистна гора,находящ се 

вм/ст"Малоянова 

нива",представляващимот № 084001 по 

КВС на с.Дебелт.

1423 

27-04-2004
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

135,972дка,отдел/подотдел:73/1-1,008 дка 

камионен път,73/а-33,670дка,73/б-

1,277дка,73/г-67,353дка,73/е-

32,663дкашироколистна гора,находящ се 

в м/ст"Малоянова 

нива",представляващимот №084002 по 

КВС на с.Дебелт.

1424 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

111,358дка,отдел/подотдел:73/1-1,295 дка 

камионен път,73/а-21,734дка,73/г-

49,439дка,73/д-0,159дка,73/е-

38,733дка,широколистна гора,находящ се 
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в м/ст"Малоянова нива",представляващ 

имот № 084003 по КВС на с.Дебелт.

1425 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

86,546дка,отдел/подотдел:73/1-1,818 дка 

камионин път,73/а-3,226дка,73/г-

32,958дка,73/д-39,308дка,73/е-

10,136дка,широколистна гора,находящ 

сев м/ст"Малоянова нива",представля-

ващ имот № 084004 по КВС на с.Дебелт.

1426 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

99,884дка,отдел/подотдел:73/1-2,487 дка 

камионен път,73/г-2,666дка,73/д-

94,731дка,широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Малоянова нива",представ-ляващ 

имот №084005 по КВС на с.Дебелт.

1427 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

79,540дка,отдел/подотдел:72/а-40,311 

дка,72/в-39,228дка, широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Малаянова 

нива",представляващ имот №084006 по 

КВС на с.Дебелт.

1428 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

82,803дка,отдел/подотдел:72/а-25,762 

дка,72/в-57,041дка,широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Малаянова 

нива",представляващ имот №084007 по 

КВСна с.Дебелт.

1429 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

94,361дка,отдел/подотдел:72/1-11,007 дка 

дивечова нива,72/а-23,941дка,72/б-

2,075дка,72/в-54,049дка,72/г-

3,290дка,широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Малоянова нива",представ-ляващ 

имот № 084008 по КВС нас.Дебелт.

1430 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

114,882дка,отдел/подотдел:71/1-25,437 

дка дивечова нива,72/а-18,667дка,72/б-

29,934дка,72/в-16,683дка,72/г-

28,640дка,72/ж-1,521дка,широколистна 

гора,нахо-дящ се в м/ст"Малоянова 

нива",предс-тавляващ имот №084009 по 

КВС нас.Дебелт.

1431 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

105,057дка,отдел/подотдел:72/1-12,114 

дка дивечова нива,72/а-5,800дка,72/б-

19,196дка,72/в-4,985дка,72/г-

35,943дка,72/д-7,013дка,72/ж-

20,005дка,широколист-на гора,находящ се 

в м/ст"Малоянова нива"представляващ 

имот №084010 по КВС нас.Дебелт.

1432 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

130,075дка,отдел/подотдел:72/1-2,883 дка 

дивечова нива,72/3-1,308дка поляна,72/б-

5,948дка,72/в-2,165дка,72/г-

45,695дка,72/д-18,281дка,72/ж-

53,796дка,широколист-на гора, находящ 

се в м/ст"Малоянованива",представляващ 

имот № 084011 поКВС на с.Дебелт.

1433 

27-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

211,583дка,отдел/подотдел:72/2-13,286 

дка дивечова поляна,72/г-0,512дка,72/д-

72,986дка,72/ж-

124,798дка,широколистнагора,находящ се 

в м/ст"Малоянова нива"представляващ 

имот № 084012 по КВС нас.Дебелт.

1434 

30-04-2004
2 с.Факия,област Бургас Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. държавата

Урегулиран поземлен имот парцел ІІ 

квартал 9 по плана на с.Факия с площ от 

17150кв.м. , масивна сграда нана два 

етажа и сутерен със застроенаплощ от 

255кв.м. и сграда-навессъс застроена 

площ от 71кв.м.

1435 

30-04-2004
2 с.Кубадин, област Бургас.  

Чл.2 ал.2 т.3 от ЗОС и 

протокол от 

30.01.2004г. на ЗК 

Кубадин за без-

възмездно 

предоставяне 

собственост.

ЗК с.Кубадин 

УПИ парцел І им.208 и 209 квартал 23 по 

плана на с.Кубадин с площ от 

610/1250кв.м.идеални части и 

масивнаедноетажна сграда със 

застроенаплощ от 80кв.м.,стопанска 

постройкаот 12кв.м. и тоалетна от 4кв.м.

1436 

11-05-2004
2 с.Дебелт, област Бургас Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

Урегулиран поземлен имот парцел І 

квартал 50 с площ от 5750кв.м., отре- ден 

за училище по ЗРП на с.Дебелт.

1437 

11-05-2004
2 с.Дебелт, област Бургас Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

Урегулиран поземлен имот парцел ІІ 

квартал 18 с площ от 1580кв.м.,отре- ден 

за магазин по ЗРП на с.Дебелт.

1438 

11-05-2004
2 с.Граничар, област Бургас Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС. 

Урегулиран поземлен имот парцел ХVІІ 

квартал 5 с площ от 250кв.м.,отре- ден за 

аператив,кпп,сладкарница поЗРП на 

с.Граничар.

1439 

11-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

100,299дка,отдел/подотдел:32/1-1,950 дка 

камионен път,32/2-5,315дка поля-на,32/а-

62,577дка иглол.гора,32/б-22,877дка 

широк.гора,32/в-5,152дка иглол.гора,32/г-

2,191дка,32/д-

0,237дка,широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Чатмато",пред-ставляващ имот №

012001 по КВС нас.Вълчаново.

1440 

11-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

79,529дка,отдел/подотдел:32/8-4,585 дка 

нелесопригодна голина,32/а-4,130дка 

иглолистна гора,32/б-15,264дка,32/г-

21,370дка,32/д-32,155дка,32/е-

2,026дка,широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Чатмато",представляващимот №

012002 по КВС на с.Вълчаново.

1441 

11-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

100,423дка,отдел/подотдел:32/д-34,013 

дка,32/е-66,409дка,широколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Чатмато",представ-ляващ имот №

012003 по КВС на с.Вълчаново.

1442 

11-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

104,281дка,отдел/подотдел:32/7-25,720 

дка голина,32/д-2,458дка,32/е-

45,287дка,32/з-30,817дка,широколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Чатмато",представ-ляващ имот №

012004 по КВС на с.Вълчавоно.

1443 

11-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

92,106дка,отдел/подотдел:32/1-0,056 дка 

камионен път,32/3-1,667дка поляна,32/4-

11,243дка голина,32/б-4,499дка ши-

роколистна гора,32/в-23,245дка 

иглол.гора,32/г-3,146дка,32/д-

25,202дка,32/е-16,143дка,32/ж-

1,600дка,32/з-5,304дка,широколистна 

гора, м/ст"Чатмато",представляващ имот 

№ 012005 поКВС на с.Вълчаново.

1444 

11-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

136,595дка,отдел/подотдел:32/4-

18,883дка голина,32/б-3,148дка неле-

сопригодна голина,32/ж-23,123дка,32/з-

91,441дка, широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Чатмато",предс-тавляващ имот 

№012006 по КВС нас.Вълчаново.

Имот-залесена територия с площ от 
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1445 

11-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

102,089дка,отдел/подотдел:32/5-14,858 

дка,32/б-21,621дка 

нелесопригоднаголина,32/з-65,609дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Чатмато",представляващ имот №

012007 поКВС на с.Вълчаново.

1446 

11-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

75,299дка,отдел/подотдел:33/2-0,211 дка 

камионен път,33/в-75,029дкаиглолистна 

гора,находящ се 

вм/ст"Чатмато",представляващ имот №

012008 по КВС на с.Вълчаново.

1447 

12-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

125,469дка,отдел/подотдел:33/2-2,312 дка 

камионен път,33/в-34,932дка,33/г-

82,301дка иглолистна гора,33/д-5,924дка 

широколистна гора, находящ сев 

м/ст"Чатмато",представляващ 

имот№012009 по КВС на с.Вълчаново.

1448 

12-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

82,777дка,отдел/подотдел:33/2-0,110 дка 

камионен път,33/г-8,241дка игло-листна 

гора,33/д-74,427дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Чатма-

то",представляващ имот № 012010 поКВС 

на с.Вълчаново.

1449 

12-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

100,568дка,отдел/подотдел:33/е-

100,568дка,иглолистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Чатмато",представ-ляващ имот 

№012011 по КВС нас.Вълчаново.

1450 

12-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

51,308дка,отдел/подотдел:34/а-41,838 

дка,34/б-0,405дка, иглолистна гора,34/в-

9,066дка широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Овчарското кла-

денче",представляващ имот №013001 по 

КВС на с.Вълчаново.

1451 

12-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

119,266дка,отдел/подотдел:34/а-26,853 

дка,34/б-46,149дка,иглолистна гора,34/в-

46,262дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Овчарското кладен-

че",представляващ имот № 013002 поКВС 

на с.Вълчаново.

1452 

12-05-2004
2 с-Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

102,508дка,отдел/подотдел:34/а-10,153 

дка,34/б-28,179дка,иглолистна гора,34/в-

50,624дка широколистна гора,34/г-

13,551дка иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Овчарското кладенче",предс-

тавляващ имот №013003 по КВС 

нас.Вълчаново.

1453 

12-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

122,828дка,отдел/подотдел:34/2- 0,408дка 

поляна,34/б-3,617дка игло-листна 

гора,34/в-70,421дка широко-листна 

гора,34/г-48,383дка иглолист-на 

гора,находящ се в м/ст"Овчарско-то 

кладенче",представляващ имот№013004 

по КВС на с.Дебелт.

1454 

12-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

123,382дка,отдел/подотдел:34/1-1,509 дка 

комионен път,34/2-0,919дка,34/3-

1,203дка,34/4-3,132дка ,поляна,34/в-

1,130дка широколистна гора,34/г-

115,490дка иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Овчарското кладенче",предс-

тавляващ имот № 013005 по КВС 

нас.Вълчаново.

1455 

12-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

117,262дка,отдел/подотдел:34/1-2,661 

дка,камионен път,34/4-0,729дка,34/5-

1,726дка,поляна,34/в-2,335дка,широко-

листна гора,34/г-59,129дка,34/д-

50,683дка,иглолистна гора,находящ се 

вм/ст"Овчарско кладенче",представ-

ляващ имот №013006 по КВС 

нас.Вълчаново.

1456 

12-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

68,289дка,отдел/подотдел: 34/д- 68,289дка 

иглолистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Овчарското кладенче"представляващ 

имот № 013007 поКВС на с.Вълчаново.

1457 

12-05-2004
2 с-Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

167,242дка,отдел/подотдел:35/1-3,535 дка 

поляна,35/2-5,353дка камионен път,35/3-

4,560дка голина,35/5-3,567дка неле-

сопригодна голина,35/а-3,790дка,35/б-

4,104дка широколистна гора,35/в-

114,474дка,35/д-7,928дка,358/0-19,933дка 

игло-листна гора,находящ се в 

м/ст"Кашана"представляващ имот №

014001 по КВСна с.Вълчаново.

1458 

12-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

139,294дка,отдел/подотдел:35/5-6,964 

дка,нелесопригодна голина,35/о-

90,109дка,35/п-42,221дка, иглолистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Кашана",представляващ имот 

№014002 поКВС на с.Вълчаново.

1459 

12-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

104,791дка,отдел/подотдел:35/л-

15,285дка иглолистна гора,35/н-89,506дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Кашана",предс-тавляващ имот №

014003 по КВС на с.Вълчаново.

1460 

12-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

134,758дка,отдел/подотдел:35/2-4,309 

дка,камионен път,35/4-6,015дка 

голина,35/в-22,236дка,35/г-9,318дка,35/д-

47,760дка,35/е-16,905дка,иглолистна 

гора,35/н-28,216дка широколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Кашана",представ-ляващ имот 

№014004 по КВС нас.Вълчаново.

1461 

12-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

73,668дка,отдел/подотдел:35/2-1,419 

дка,камионен път,35/4-2,103дка 

голина,35/ж-8,838дка,35/з-

9,281дка,широколист-на гора,35/и-

30,710дка иглолистна гора,35/к-18,548дка 

широколистна гора,35/л-2,768дка 

иглолистна гора,находящ се 

вм/ст"Кашана",представляващ имот 

№014005 по КВС на с.Вълчаново.

1462 

12-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с полщ от 

86,283дка,отдел/подотдел:35/и-11,466 дка 

иглолистна гора,35/к-41,083дка ши-

роколистна гора,35/л-18,878дка игло-

листна гора,35/м-5,721дка,35/н-9,135дка 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Кашана",представляващ 

имот№014006 по КВС на с.Вълчаново.

1463 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

Имот-залесена територия с площ от 

114,554дка,отдел/подотдел:36/1-3,038 дка 

камионен път,36/б-103,422дка,36/в-

6,000дка,36/д-2,094дка, 
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12-05-2004

2 с.Вълчаново,област Бургас 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Кашана",предс-тавляващ имот 

№014007 по КВС нас.Вълчаново.

1464 

12-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

113,444дка,отдел/подотдел:36/1-0,478 дка 

камионен път,36/б-5,410дка,36/в-

44,049дка,36/д-

63,506дка,иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Кашана",предс-тавляващ имот №

014008 по КВС нас.Вълчаново.

1465 

12-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

148,627дка,отдел/подотдел:36/2-1,606 дка 

поляна,36/а-45,348дка широколист-на 

гора,36/б-59,957дка иглолистна гора,36/г-

13,025дка широколистна гора,36/д-

28,691дка иглолистна гора,находящ сев 

м/ст"Кашана",представляващ имот 

№014009 по КВС на с.Вълчаново.

1466 

12-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

107,870дка,отдел/подотдел:36/в-0,057 дка 

иглолистна гора,36/г-8,056дка ши-

роколистна гора,36/д-99,757дка игло-

листна гора,находящ се в 

м/ст"Кашана"представляващ имот №

014010 по КВСна с.Вълчаново.

1467 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

114,824дка,отдел/подотдел:36/д-34,502 

дка,36/е-80,218дка,иглолистна гора,36/ж-

0,104дка широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Кашана",представляващимот №

014011 по КВС на с.Вълчаново.

1468 

13-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

72,481дка,отдел/подотдел:36/д-18,558 

дка,36/е-32,633дка,иглолистна гора,36/ж-

21,289дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Кашана",представ-ляващ имот 

№014012 по КВС нас.Вълчаново.

1469 

13-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

132,241дка,отдел/подотдел:37/а-29,345 

дка,37/б-87,107дка,37/г-15,790дка,игло-

листна гора,находящ се в м/ст"Мок-

рица",представляващ имот №015001по 

КВС на с.Вълчаново.

1470 

13-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

81,672дка,отдел/подотдел:37/1-6,840 

дка,поляна,37/2-7,495дка нелесопри-годна 

голина,37/б-46,348дка,37/г-20,989дка 

иглолистна гора,находящсе в 

м/ст"Мокрица",представляващимот №

015002 по КВС на с.Вълчаново.

1471 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г. на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

112,740дка,отдел/подотдел:37/а-11,664 

дка,37/б-39,655дка,37/г-35,757дка,игло-

листна гора,37/з-25,664дка,широко-

листна гора,находящ се в м/ст"Мок-

рица",представляващ имот №015003по 

КВС на с.Вълчаново.

1472 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г. на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

115,934дка,отдел/подотдел:37/3-9,942 

дка,37/4-2,414дка,нелесопригодна го-

лина,37/б-0,332дка иглолистна гора,37/в-

18,653дка,широколистна гора,37/г-

77,266дка иглолистна гора,37/д-7,328дка 

широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Мокрица",представляващимот 

№015004 по КВС на с.Вълчаново.

1473 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

151,695дка,отдел/подотдел:37/4-1,697 дка 

нелесопригодна голина,37/5-18,530дка 

поляна,37/в-0,719дка широ-колистна 

гора,37/г-40,340дка игло-листна гор,37/д-

23,900дка широко-листна гора,37/е-

66,510дка иглол.гора,находящ се в 

м/ст"Мокрица"представляващ имот 

№015005 поКВС на с.Вълчаново.

1474 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

88,314дка,отдел/подотдел:37/5-17,628 

дка,поляна,37/г-21,643дка,37/е-27,841дка 

иглолистна гора,37/ж-11,881дка,37/з-

5,293дка широколистна гора,42/2-

4,028дка поляна,находящ се в 

м/ст"Мокрица",представляващ имот 

№015006 по КВС на с.Вълчаново.

1475 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

129,707дка,отдел/подотдел:38/г-7,400 дка 

широколистна гора,38/д-4,297дка38/е-

90,930дка иглолистна гора,38/к-24,072дка 

нелесопригодна площ,39/а-3,006дка 

широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Мразливата поляна",предс-тавляващ 

имот № 016001 по КВС нас.Вълчаново.

1476 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

142,257дка,отдел/подотдел:38/е-

108,037дка иглолистна гора,38/к-

24,283дка,нелесопригодна площ,39/а-

9,938дка,широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Мразливатаполяна",представляващ 

имот №016002 по КВС на с.Вълчаново.

1477 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

154,744дка,отдел/подотдел:38/2-17,695 

дка,голина,38/е-102,076дка,38/ж-

1,095дка38/и-4,870дка,иглолистна 

гора,38/к-15,112дка нелесопригодна 

площ,39/а-10,841дка,39/в-

3,055дка,широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Мразливатаполяна",представляващ 

имот №016003по КВС на с.Вълчаново.

1478 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

114,990дка,отдел/подотдел:38/2-22,323 

дка,38/3-3,166дка, голина,38/е-

1,241дка38/ж-5,351дка,38/з-

11,340дка,38/и-67,184дка,иглолистна 

гора,42/1-4,385дка поляна, находящ се в 

м/ст"Мраз-ливата поляна",представляващ 

имот№016004 по КВС на с.Вълчаново.

1479 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

78,046дка,отдел/подотдел:38/к-3,526 дка 

нелесопригодна площ,39/а-36,242дка 

широколистна гора,39/б-17,685дка,39/г-

20,594дка,иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Сливенскитесвинове",представляващ 

имот №017001 по КВС на с.Вълчаново.

1480 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

135,543дка,отдел/подотдел:39/а-25,193 

дка широколистна гора,39/б-

36,726дкаиглолистна гора,39/в-1,601дка 

широко-листна гора,39/г-72,023дка 

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Сливенскитесвинове",представляващ 

имот № 017002 по КВС на с.Вълчаново.

1481 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

102,908дка,отдел/подотдел:39/а-

5,252дка,39/в-

9,868дка,широколистнагора,39/г-

87,788дка иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Сливенските сви-

нове",представляващ имот №017003по 
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КВС на с.Вълчаново.

1482 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

61,052дка,отдел/подотдел:39/1-0,915 дка 

поляна,39/в-1,185дка 

широколистнагора,39/г-58,952дка 

иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Сливенските сви-

нове",представляващ имот № 017004по 

КВС на с.Вълчаново.

1483 

13-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

122,976дка,отдел/подотдел:40/1-1,282 дка 

поляна,40/а-0,003дка 

широколистнагора,40/б-121,690дка 

иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Сливенските свинове"представляващ 

имот № 017006 по КВС нас.Вълчаново.

1484 

14-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

131,856дка,отдел/подотдел:40/а-

49,338дка широколистна гора,40/б-

47,609дка,40/в-34,911дка,иглолист-на 

гора,находящ се в м/ст"Сливен-ските 

свинове",представляващимот №017005 по 

КВС на с.Вълчаново.

1485 

14-05-2004
2 с.Суходол, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горска нива с площ от 

332,469дка,отдел/подотдел: 7/1-

поляна,находящ се в 

м/ст"Блока4,представляващ имот№206006 

по КВС на с.Суходол.

1486 

14-05-2004
2 с.Суходол, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горска нива с площ от 

746,873дка,отдел/подотдел: 8/1- поляна, 

находящ се 

вм/ст"Блока",представляващимот№

206007 по КВС на с.Суходол.

1487 

14-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

75,671дка,отдел/подотдел:40/2-10,959 

дка,нелесопригодна голина,40/в-

46,543дка иглолистна гора,40/г-18,169дка 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сливенските свинове",предс-

тавляващ имот №017007 по КВС 

нас.Вълчаново.

1488 

14-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

118,643дка,отдел/подотдел:40/а-27,515 

дка широколистна гора,40/в-

82,857дкаиглолистна гора,40/г-8,270дка 

широко-листна гора,находящ се в 

м/ст"Сливен-ските 

свинове",представляващ имот№017008 по 

КВС на с.Вълчаново.

1489 

14-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

88,546дка,отдел/подотдел:40/а-79,884 дка 

широколистна гора,40/в-

8,662дкаиглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Сливенските свинове",представля-

ващ имот № 017009 по КВС на 

с.Вълчаново.

1490 

14-05-2004
2 с-Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

122,927дка,отдел/подотдел:41/а-37,575 

дка,41/в-85,352дка,широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Голия 

баир",предс-тавляващ имот № 018001 по 

КВС нас.Вълчаново.

1491 

14-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

161,967дка,отдел/подотдел:41/1-3,668 

дка,нелесопригодна голина,41/а-41,202дка 

широколистна гора,41/б-64,120дка 

иглолистна гора,41/в-52,976дка 

широколистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Голия баир",предс-тавляващ имот 

№018002 по КВС нас.Вълчаново.

1492 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

101,284дка,отдел/подотдел:40/2-1,207 

дка,поляна,41/г-100,077дка широко-

листна гора,находящ се в 

м/ст"Голиябаир",представляващ имот 

№018003по КВС на с.Вълчаново.

1493 

19-05-2004
2 с.Вълчаново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

125,635дка,отдел/подотдел:41/2-

29,998дка поляна,41/г-

95,638дкашироколистна гора,находящ се 

вм/ст"Голия баир",представляващимот №

018004 по КВС на с.Вълчаново.

1494 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

127,635дка,отдел/подотдел:42/2-25,862 

дка,поляна, 41/г-101,774дка широколист-

на гора,находящ се в м/ст"Голия 

баир",представляващ имот № 018005 по 

КВСна с.Вълчаново.

1495 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

90,869дка,отдел/подотдел:41/д-широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Голия 

баир",представляващ имот №018006 по 

КВС на с.Вълчаново.

1496 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

35,779дка,отдел/подотдел:41/е-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Говачки дол",представляващ имот 

№018007 по КВС на с.Вълчаново.

1497 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот -залесена територия с площ от 

126,183дка,отдел/подотдел:42/а, широ-

колистна гора, находящ се в 

м/ст"Кабите",представляващ имот 

№019001 по КВС на с.Вълчаново.

1498 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

127,309дка,отдел/подотдел:42/4-3,058 

дка,поляна,42/б-12,820дка широколист-на 

гора,42/в-111,431дка иглолистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Кабите",представля-ващ имот 

№019002 по КВС на с.Вълчаново.

1499 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

11,927дка,отдел/подотдел:42/3-поляна, 

находящ се в м/ст"Кабите",представ-

ляващ имот № 019003 по КВС на 

с.Вълчаново.

1500 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

87,705дка,отдел/подотдел:42/3-6,430 

дка,42/4-1,335дка,42/5-11,281дка,42/б-

4,145дка,поляна,42/б-64,514дка широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Кабите",представляващ имот 

№019004 по КВС на с.Вълчаново.

1501 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

97,648дка,отдел/подотдел:43/1-3,351 дка 

поляна,43/а-14,153дка,43/б-

65,443дка,43/в-14,701дка, широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Съзливица",предс-

тавляващ имот № 020001 по КВС 

нас.Вълчаново.

1502 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

97,459дка,отдел/подотдел:43/1-3,344 

дка,43/2-4,276дка,поляна,43/а-

6,571дка43/в-53,418дка,43/г-

29,849дка,широко-листна гора,находящ се 

в м/ст"Съзли-вица",представляващ имот 
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№020002по КВС на с.Вълчаново.

1503 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

101,383дка,отдел/подотдел:43/2-2,044 

дка,43/3-2,214дка,поляна,43/г-

28,682дка,43/д-9,227дка,43/е-

59,217дка,широколист-на гора,находящ се 

в м/ст"Съзливица",представляващ имот №

020003 по КВС нас.Вълчаново.

1504 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

106,856дка,отдел/подотдел:43/3-3,452 дка 

поляна,43/4-1,687дка разсадник,43/5-

7,968дка поляна,43/д-7,929дка,43/е-

65,761дка,43/ж-20,057дка,широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Съзли-

вица",представляващ имот №020004по 

КВС на с.Вълчаново.

1505 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

79,573дка,отдел/подотдел:43/4-43,778 дка 

разсадник,43/5-7,321дка поляна,43/ж-

28,474дка широколистна гора,на-ходящ се 

в м/ст"Съзливица",представ-ляващ имот 

№ 020005 по КВС на с.Въл-чаново.

1506 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

132,672дка,отдел/подотдел:43/4-60,785 

дка разсадник,43/б-2,446дка 

камионенпът,43/7-2,922дка поляна,43/ж-

34,981дка,43/з-5,242дка широколистна 

гора,43/и-23,373дка иглолистна гора,43/к-

2,799дка,46/к-0,124дка широколистна 

гора,находящсе в м/ст"Съзливица",имот 

№ 020006 поКВС на с.Вълчаново.

1507 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

4,968дка,отдел/подотдел:43/к,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Съзливица",представляващ 

имот№020007 по КВС на с.Вълчаново.

1508 

19-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

55,000дка,отдел/подотдел:44/1-8,137 

дка,поляна,44/2-12,319дка нелесопри-

годна голина,44/а-34,544дка, иглолист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Съзливица"представляващ имот 

№020008 по КВСна с.Вълчаново.

1509 

20-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003 г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

113,851дка,отдел/подотдел:44/3-6,241 дка 

поляна,44/г-107,608дка иглолист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Съзливица"представляващ имот №

020010 по КВС на с.Вълчаново.

1510 

20-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

139,864дка,отдел/подотдел:44/4-15,124 

дка поляна,44/ж-6,664дка 

широколистнагора,44/з-67,882дка 

иглолистна гора,44/к-17,890дка 

широколистна гора,44/л-32,305дка 

иглолистна гора,находящ сев 

м/ст"Съзливица",представляващ 

имот№020012 по КВС на с.Вълчаново.

1511 

20-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

232,521дка,отдел/подотдел:44/5-6,471 

дка,44/6-16,700дка,поляна,44/7-

0,883дкакамионен път,44/л-

194,260дка,44/м-9,847дка,44/н-

4,341дка,иглолистна гора,46/к-0,019дка 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Съзливица",представляващ 

имот№020013 по КВС на с.Вълчаново.

1512 

20-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

41,259дка,отдел/подотдел:45/ж-22,929 дка 

иглолистна гора,45/з-

18,330дкашироколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухия дол",представлящ имот 

№021005 по КВС на с.Вълчаново.

1513 

20-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

5,480дка,отдел/подотдел:45/е-широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Сухия 

дол",представляващ имот№021006 по 

КВС на с.Вълчаново.

1514 

20-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

29,970дка,отдел/подотдел:45/в-3,224 

дка,45/г-26,745дка,иглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Сухия дол",предс-

тавляващ имот №021007 по КВС 

нас.Вълчаново.

1515 

20-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с полщ от 

159,973дка,отдел/подотдел:58/3-5,985 

дка,58/4-26,639дка,дивечова нива,58/г-

62,626дка иглолистна гора,58/д-

7,150дка,58/е-19,978дка,58/ж-37,594дка 

широ-колистна гора,находящ се в 

м/ст"Ени-черска река",представляващ 

имот №022002 по КВС на с.Вълчаново.

1516 

20-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с полощ от 

158,220дка,отдел/подотдел:52/2-3,431 

дка,52/3-17,964дка,52/4-7,089дка,52/5-

53,823дка,поляна,52/а-28,018дка игло-

листна гора,52/б-47,896дка широко-

листна гора,находящ се в м/ст"Ени-черска 

река",представляващ имот №022004 по 

КВС на с.Вълчаново.

1517 

20-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

159,359дка,отдел/подотдел:52/4-4,270 

дка,52/5-6,464дка,52/6-3,874дка,52/8-

99,943дка,поляна,52/б-38,481дка,52/в-

6,326дка,широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Еничерска река",представ-ляващ 

имот № 022005 по КВС нас.Вълчаново.

1518 

20-05-2004
2

имоти №: 

022005,000009,022007,001223, 

022007,195004,000060,195001. 

Чл.2 ал.1т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

112,508дка,отдел/подотдел:52/8-

81,293дка поляна,52/в-23,344дка ши-

роколистна гора,52/г-7,874дка игло-

листна гора,находящ се в м/ст"Ени-черска 

река",представляващ имот№022006 по 

КВС на с.Вълчаново.

1519 

20-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

51,320дка,отдел/подотдел:52/7-10,141 

дка,52/8-6,144дка,поляна,52/в-

0,470дкашироколистна гора,52/г-

29,047дкаиглолистна гора,52/д-5,518дка 

широ-колистна гора,находящ се в 

м/ст"Еничерска река",представляващимот 

№022007 по КВС на с.Вълчаново.

1520 

20-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

129,937дка,отдел/подотдел:130/1-

1,034дка,130/2-0,982дка,камионен 

път,130/а-2,359дка широколистна 

гора,130/б-89,363дка иглолистна 

гора,130/к-19,040дка,130/л-

17,158дка,широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Даскаловото 

кладенче"представляващ имот №023001 

по КВС нас.Вълчаново.

1521 

20-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

2,783дка,отдел/подотдел:327/5, дворно 

място,находящ се в м/ст"Вълчаново 

ханче",представляващимот № 024001 по 

КВС на с.Вълчаново.
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1522 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

81,450дка,отдел/подотдел:327/а-9,622 

дка,327/б-45,121дка,327/в-

20,057дка,327/г-6,649дка,широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Вълчаново 

ханче"представляващ имот № 024003 по 

КВС на с.Вълчаново.

1523 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

66,495дка,отдел/подотдел:327/в-1,273 

дка,иглолистна гора,327/г-

30,054дкашироколистна гора,327/д-

4,468дка игло-листна гора,327/е-0,023дка 

широколист-на гора,327/о-9,040дка 

иглолистна гора,327/р-12,066дка 

широколистна гора,327/109,391дка 

поляна,находящ се в м/ст"Вълча-ново 

ханче",имот № 024005 по КВС 

нас.Вълчаново.

1524 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

77,919дка,отдел/подотдел:327/о-1,594 дка, 

иглолистна гора,327/р-

76,325дка,широколистна гора, находящ се 

в м/ст"Вълчаново 

ханче",представляващимот №024006 по 

КВС на с.Вълчаново.

1525 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

48,826дка,отдел/подотдел:332/в, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухата река",представляващимот №

025001 по КВС на с.Вълчаново.

1526 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

34,844дка,отдел/подотдел:332/в, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухата река",представляващимот 

№025002 по КВС на с.Вълчаново.

1527 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

41,210дка,отдел/подотдел: 332/в-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухата река",представляващимот №

025003 по КВС на с.Вълчаново.

1528 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

34,509дка,отдел/подотдел:332/в, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухата река",представляващ имот 

№025004 по КВС на с.Вълчаново.

1529 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

45,000дка,отдел/подотдел: 332/в, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухата река",представляващимот 

№025005 по КВС на с.Вълчаново.

1530 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

34,024дка,отдел/подотдел:332/в-

33,929дка,332/д-0,094дка,широколист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Сухатарека",представляващ имот №

025006по КВС на с.Вълчаново.

1531 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

68,632дка,отдел/подотдел:332/д, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухата река",представляващ имот 

№025007 по КВС на с.Вълчаново.

1532 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

31,271дка,отдел/подотдел:332/д, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухата река",представляващимот 

№025008 по КВС на с.Вълчаново.

1533 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

35,676дка,отдел/подотдел:332/д,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Сухата 

река",представляващ имот№025009 по 

КВС на с.Вълчаново.

1534 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

29,546дка,отдел/подотдел:332/д,ши-

роколистна гора,находящ се в 

м/ст"Сухата река",представляващ имот№

025010 по КВС на с.Вълчаново.

1535 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

40,567дка,отдел/подотдел:332/б-

33,866дка,332/н-6,702дка,широко-листна 

гора,находящ се в 

м/ст"Сухатарека",представляващ имот 

№025011по КВС на с.Вълчаново.

1536 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

19,353дка,отдел/подотдел:332/б-

17,017дка,332/м-2,336дка,широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Сухата 

река",представляващ имот № 025012 по 

КВС на с.Вълчаново.

1537 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

53,238дка,отдел/подотдел:332/б-

53,116дка,332/н-0,111дка,332/о-

0,011дка,широколистна гора,на-ходящ се 

в м/ст"Сухата река",пред-ставляващ имот 

№025013 по КВС на с.Вълчаново.

1538 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

57,172дка,отдел/подотдел:332/б-

51,593дка,332/о-5,579дка,широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Сухата 

река",представляващ имот №025014по 

КВС на с.Вълчаново.

1539 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

33,479дка,отдел/подотдел:332/а-

4,980дка,332/б-28,498дка,широколист-на 

гора,находящ се в м/ст"Сухата 

река"представляващ имот № 025015 по 

КВС на с.Вълчаново.

1540 

21-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

53,410дка,отдел/подотдел:332/а, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухата река",представляващимот 

№025016 по КВС на с.Вълчаново.

1541 

25-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

35,950дка,отдел/подотдел:332/а-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухата река",представляващимот 

№025017 по КВС на с.Вълчаново.

1542 

25-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и4 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

50,323дка,отдел/подотдел:332/а-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухата река",представляващимот 

№025018 по КВС на с.Вълчаново.

1543 

25-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

36,661дка,отдел/подотдел:332/а-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухата река",представляващимот №

025019 по КВС на с.Вълчаново.

1544 

25-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

29,944дка,отдел/подотдел:332/б-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сухата 

река",представляващимот№025020 по 

КВС на с.Вълчаново.

1545 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

Имот-залесена територия с площ от 

41,997дка,отдел/подотдел:332/д-

широколистна гора,находящ се 
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25-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

вм/ст"Сухата река",представляващимот 

№025021 по КВС на с.Вълчаново.

1546 

25-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

87,738дка,отдел/подотдел:333/б-

79,188дка,333/в-

8,550дка,широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Орловица",представляващ имот 

№026001 по КВСна с.Вълчаново.

1547 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

64,915дка,отдел/подотдел:333/а-14,445 

дка,333/в-50,470дка,широколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Орловица",представ-ляващ имот №

026002 по КВС на с.Въл-чаново.

1548 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

84,136дка,отдел/подотдел:333/1-5,335 

дка,333/2-8,200дка,поляна,333/а-

68,987дка,333/в-1,595дка,широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Орловица",предс-

тавляващ имот №026003 по КВС 

нас.Вълчаново.

1549 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

70,078дка,отдел/подотдел:333/1-1,730 дка, 

поляна,333/а-68,347дка,широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Орлови-

ца",представляващ имот № 026004 поКВС 

на с.Вълчаново.

1550 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

50,482дка,отдел/подотдел:333/а,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Орло-

вица",представляващ имот №026005по 

КВС на с.Вълчаново.

1551 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

37,435дка,отдел/подотдел:333/в,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Орло-

вица",представляващ имот № 026006по 

КВС на с.Вълчаново.

1552 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

60,950дка,отдел/подотдел:333/в,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Орло-

вица",представляващ имот № 026007по 

КВС на с.Вълчаново.

1553 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

35,863дка,отдел/подотдел:333/в,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Орло-

вица",представляващ имот №026008по 

КВС на с.Вълчаново.

1554 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

62,814дка,отдел/подотдел:333/г,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Орло-

вица",представляващ имот № 026009по 

КВС на с.Вълчаново.

1555 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

23,901дка,отдел/подотдел:333/г,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Орло-

вица",представляващ имот №026010по 

КВС на с.Вълчаново.

1556 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

21,906дка,отдел/подотдел:333/е,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Орло-

вица",представляващ имот №026011по 

КВС на с.Вълчаново.

1557 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

15,672дка,отдел/подотдел:537/в,ши-

роколистна гора,находящ се в 

м/ст"Орловица",представляващ 

имот№026012 по КВС на с.Вълчаново.

1558 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

13,240дка,отдел/подотдел:537/а, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Орловица",представляващ имот 

№026013 по кВС на с.Вълчаново.

1559 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

49,539дка,отдел/подотдел:327/с,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Кировкладенец",представляващ 

имот №027001по КВС на с.Вълчаново.

1560 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

245,367дка,отдел/подотдел:58/1-1,562 дка 

камионен път,58/2-2,081дка поляна,58/а-

36,411дка,58/б-39,374дка,58/в-

86,526дка,широколистна гора,58/г-

79,413дка,иглолистна гора,находящ сев 

м/ст"Еничерска река",представляващимот 

№022001 по КВС на с.Вълчаново.

1561 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

217,333дка,отдел/подотдел:52/1-9,136 

дка,52/2-1,077дка,52/5-

0,486дка,поляна,52/а-200,329дка 

иглолистна гора,52/б-6,303дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Еничерска река",представляващимот 

№022003 по КВС на с.Вълчаново.

1562 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

105,404дка,отдел/подотдел:327/4-2,476 

дка просека,327/5-0,905дка 

дв.място,327/а-7,359дка широк.гора,327/в-

26,745дка иглол.гора,327/г-

4,096дка,327/е-57,254дка широколистна 

гора,327/н-6,570дка иглолистна 

гора,находящ сев м/ст"Вълчаново 

ханче",представ-ляващ имот № 024002 по 

КВС нас.Вълчаново.

1563 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

103,894дка,отдел/подотдел:327/1-

7,049дка,327/2-10,146дка,поляна,327/в-

1,887дка иглолистна гора,327/г-

83,404дка,327/р-1,407дка,ши-роколистна 

гора,находящ се вм/ст"Вълчаново 

ханче",представ-ляващ имот №024004 по 

КВС нас.Вълчаново.

1564 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

86,122дка,отдел/подотдел:327/с,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Кировкладенец",представляващ 

имот №027002по КВС на с.Вълчаново.

1565 

26-05-2004
2 с.Вълчаново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 69 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

66,370дка,отдел/подотдел:327/с,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Киров 

кладенец",представляващ имот№027003 

по КВС на с.Вълчаново.

1566 

27-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

43,402дка,отдел/подотдел:6/а,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Еркесията",представляващ 

имот№204001 по КВС на с.Суходол.

1567 

27-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

24,488дка,отдел/подотдел:6/а,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Еркесията",представляващ имот 

№204002 по КВС на с.Суходол.

1568 

27-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

Имот-залесена територия с площ от 

47,236дка,отдел/подотдел:6/а,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Еркесията",представляващ 
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гр.Средец. 
имот№204003 по КВС на с.Суходол.

1569 

27-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

22,284дка,отдел/подотдел:6/а,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Еркесията",представляващ 

имот№204004 по КВС на с.Суходол.

1570 

27-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

13,922дка,отдел/подотдел:6/б,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Еркесията",представляващ 

имот№204005 по КВС на с.Суходол.

1571 

27-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 55 от 

05.12.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

16,138дка,отдел/подотдел:6/1-0,371 дка 

поляна,6/б-15,768дка широколист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Еркесията"представляващ имот 

№204006 по КВСна с.Суходол.

1572 

27-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

60,707дка,отдел/подотдел: 6/1- 50,645дка 

поляна,6/а-0,085дка,6/б-

9,978дка,широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Еркесията",представ-ляващ имот 

№ 204007 по КВС нас.Суходол.

1573 

27-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

85,149дка,отдел/подотдел:6/1-53,758 дка 

поляна,6/б-11,391дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Еркесията"представляващ имот 

№204008 по КВСна с.Суходол.

1574 

27-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

72,230дка,отдел/подотдел:6/1-27,881 дка 

поляна,6/б-44,349дка широко-листна 

гора,находящ се в 

м/ст"Еркесията",представляващ 

имот№204009 по КВС на с.Суходол.

1575 

28-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

2,900дка,отдел/подотдел:6/2,поляна, 

находящ се в м/ст"Еркесията",предс-

тавляващ имот №204010 по КВС 

нас.Суходол.

1576 

28-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

31,536дка,отдел/подотдел:6/б,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Еркесията",представляващ 

имот№204011 по КВС на с.Суходол.

1577 

31-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

44,097дка,отдел/подотдел:6/3-6,104 

дка,6/4-5,735дка,поляна,6/а-

32,258дка,широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Еркесията",представляващимот №

204012 по КВС на с.Суходол.

1578 

31-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

61,443дка,отдел/подотдел:6/3-0,005 

дка,6/4-0,906дка,поляна,6/в-60,532дка 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Еркесия",представляващ 

имот№204013 по КВС на с.Суходол.

1579 

31-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот-залесена територия с площ от 

14,381дка,отдел/подотдел:6/б-14,381 

дка,широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Еркесията",представляващимот 

№205001 по КВС на с.Суходол.

1580 

31-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

18,389дка,отдел/подотдел:6/б,широко-

листна гора,находящ се в м/ст"Ерке-

сията",представляващ имот №205002по 

КВС на с.Суходол.

1581 

31-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

21,694дка,отдел/подотдел:6/б,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Еркесията",представляващ 

имот№205003 по КВС на с.Суходол.

1582 

31-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

24,256дка,отдел/подотдел:6/б,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Ерке-

сията",представляващ имот №205004по 

КВС на с.Суходол.

1583 

31-05-2004
2 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №55 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

13,660дка,отдел/подотдел:6/г,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Еркесията",представляващ 

имот№205005 по КВС на с.Суходол.

1584 

31-05-2004
2 с.Граничар,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 и 9 от 

ЗОС .

Терен с площ от 1120кв.м. и едное- тажна 

полумасивна сграда/б.учи- лище/ със 

застроена площ от 120кв.м.,находящи се в 

имот пл.№22 квартал11 по плана на 

с.Граничар,попадащ вУПИ парцел ІІІ 

квартал 11,целият с площ 1470кв.м.

1587 

07-06-2004
2 с.Дебелт,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС.

Терен с площ от 1000кв.м.,предс-

тавляващ имот пл.№518 по плана на 

с.Дебелт.

1588 

07-06-2004
2 с.Зорница,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 и 9 от 

ЗОС. 

Терен с площ от 11200кв.м.,предс-

тавляващ УПИ парцел ІV квартал 67 по 

ЗРП на с.Зорница,отреден заозеленяване.

1589 

07-06-2004
2 с.Зорница,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.6 и 9 от 

ЗОС. 

Терен с площ от 14400кв.м.,предс-

тавляващ УПИ парцел І квартал 33 по 

ЗРП на с.Зорница, отреден заспорт.

1590 

08-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

28,440дка,отдел/подотдел:65/1-2,442 дка 

поляна,65/а-25,998дка широколист-на 

гора,находящ се в м/ст"Ловната 

чешма",представляващ имот №101001 по 

КВС нагр.Средец.

1591 

08-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

38,819дка,отдел/подотдел:68/1-8,2995 дка 

сечище,68/б-29,824дка 

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Ловната чешма",представляващ 

имот № 101002 по КВС на гр.Средец.

1592 

08-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

34,070дка,отдел/подотдел:72/а, широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Ловната 

чешма",представляващимот №101003 по 

КВС на гр.Средец.

1593 

08-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

40,422дка,отдел/подотдел:72/а-

37,573дка,72/л-2,848дка,широколист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Ловнатачешма",представляващ имот 

№101004по КВС на гр.Средец.

1594 

08-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

59,388дка,отдел/подотдел:72/а-

19,806дка,72/л-19,684дка,72/м-

19,898дка,широколистна гора,находящ 

сев м/ст"Ловната 

чешма",представляващимот № 101005 по 

КВС на гр.Средец.

1595 

08-06-2004
2 гр.Средеце,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

81,270дка,отдел/подотдел:72/б-41,243 

дка,72/д-7,445дка,иглолистна гора,72/е-

32,583дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Ловната чешма",представляващ 

имот №101006 поКВС на гр.Средец.
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1596 

08-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

67,395дка,отдел/подотдел:72/б,игло-

листна гора,находящ се в 

м/ст"Ловнатачешма",представляващ имот 

№ 101007по КВС на гр.Средец.

1597 

08-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

61,647дка,отдел/подотдел:72/1-5,842 дка 

поляна,72/в-32,212дка,72/г-

2,170дка,широколистна гора,72/д-

20,684дка иглолистна гора,80/2-

0,706дкапросека,80/ж-0,034дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Ловната чеш-ма",представляващ 

имот №101008 поКВС на гр.Средец.

1598 

08-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

38,395дка,отдел/подотдел:72/в-1,531 

дка,72/г-31,505дка,широколистна 

гора,80/2-2,173дка просека,80/ж-

3,187дкашироколистна гора,находящ се в 

м/ст"Ловната чешма",представляващимот 

№101009 по КВС на гр.Средец.

1599 

08-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

38,047дка,отдел/подотдел:72/д-4,361 

дка,72/ж-3,835дка,72/и-7,382дка,игло-

листна гора,72/е-0,793дка,72/з-

20,845дка,широколистна гора,81/2-

0,830дкапросека,находящ се в 

м/ст"Ловнатачешма",представляващ имот 

№101010по КВС на гр.Средец.

1600 

08-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

42,453дка,отдел/подотдел:72/ж-8,729 

дка,72/и-4,185дка,81/е-0,168дка,игло-

листна гора,72/з-25,187дка,72/л-

0,935дка,широколистна гора,81/1-

1,018дкаполяна,81/2-2,231дка 

просека,находящсе в м/ст"Ловната 

чешма",представ-ляващ имот №101011 по 

КВС на гр.Средец.

1601 

08-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

38,520дка,отдел/подот0дел:72/з -

1,305дка,72/л-34,202дка,широколист-на 

гора,72/и-0,669дка,72/к-1,472дка,81/е-

0,002дка,иглолистна гора,81/2-0,871дка 

просека.

1602 

09-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

65,490дка,отдел/подотдел: 73/а,игло-

листна гора,находящ се в 

м/ст"Големияприпек",представляващ 

имот №101013 по КВС на гр.Средец.

1603 

09-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

41,555дка,отдел/подотдел:73/1-10,095 дка 

дивечова нива,73/2-8,750дка по-ляна,73/а-

15,813дка иглолистна гора,73/б-6,898дка 

широколистна гора,на-ходящ се в 

м/ст"Големия припек",предс-тавляващ 

имот №101014 по КВС нагр.Средец.

1604 

09-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

80,459дка,отдел/подотдел:73/в-8,270 

дка,73/г-5,890дка,73/е-52,045дка,73/ж-

7,097дка широколистна гора,73/д-

2,261дка,80/в-3,708дка 

иглолистнагора,80/1-1,189дка камионен 

път,находящ се в м/ст"Голимия 

припек"представляващ имот №101015 

поКВС на гр.Средец.

1605 

09-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

121,615дка,отдел/подотдел:73/1-3,495 дка 

дивечова нива,73/б-48,617дка,73/ж-

30,272дка,73/и-33,462дка,73/к-

5,769дка,широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Големия припек",представляващ 

имот№101016 по КВС на гр.Средец.

1606 

09-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

80,874дка,отдел/подотдел:73/а-1,686 дка 

иглолистна гора,73/б-0,147дка,73/и-

28,349дка,73/к-50,692дка широ-колистна 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващимот №101017 по 

КВС на гр.Средец.

1607 

09-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

60,372дка,отдел/подотдел:73/а- 43,206дка 

иглолистна гора,73/и-5,489дка,73/к-

11,678дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Големия припек",представляващ 

имот №101018 по КВСна гр.Средец.

1608 

09-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

35,697дка,отдел/подотдел:73/5-11,698 дка 

нелесопригодна голина,73/а-2,981дка 

иглолистна гора,73/к-20,896дка,74/л-

0,122дка широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Ловната чешма",представляващ 

имот №101019 по КВСна гр.Средец.

1609 

09-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

80,144дка,отдел/подотдел:73/5-1,749 дка 

нелесопригодна голина,73/з-50,894дка 

иглолистна гора,73/и-27,501дка 

широколистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Ловната чешма",предс-тавляващ 

имот №101020 по КВС нагр.Средец.

1610 

09-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

73,953дка,отдел/подотдел:69/1-2,976 дка 

нелесопригодна голина,69/а-

16,006дка,69/в-35,375дка 

иглолистнагора,69/б-19,597дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Ловната чешма",представляващ 

имот №101021 по КВСна гр.Средец.

1611 

09-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

69,788дка,отдел/подотдел:69/в- 43,955дка 

иглолистна гора,69/г-25,201дка,69/д-

0,632дка широко-листна гора,находящ се 

в м/ст"Ловната 

чешма",представляващимот №101022 по 

КВС на гр.Средец.

1612 

11-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

80,472дка,отдел/подотдел:69/в-3,440 дка 

иглолистна гора,69/г-4,344дка,69/д-

20,662дка,69/е-21,379дка,69/ж-

13,929дка,69/з-16,717дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Ловната 

чешма",представляващ имот № 101023 по 

КВСна гр.Средец.

1613 

11-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот-залесена територия с площ от 

77,172дка,отдел/подотдел:69/з-

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Ловното чешма",представляващ 

имот№101024 по КВС на гр.Средец.

1614 

14-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

56,315дка,отдел/подотдел:71/1-1,096 дка 

нелесопригодна голина,71/а-

27,413дка,71/б-27,806дка широко-листна 

гора,находящ се в 

м/ст"Ловнатачешма",представляващ имот 

№ 101025по КВС на гр.Средец.

1615 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

Имот-залесена територия с площ от 

93,096дка,отдел/подотдел:71/а-12,298 

дка,71/б-41,611дка,71/в-31,233дка,71/г-
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14-06-2004

2 гр.Средец,област Бургас 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

7,953дка, широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Ловнота чешма",представля-ващ 

имот №101026 по КВС на гр.Средец.

1616 

14-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

116,216дка,отдел/подотдел:71/2-1,281 дка 

поляна,71/з-0,012дка камионен път,71/4-

1,48-дка нелесопригодна голина,71/б-

2,751дка,71/в-56,868дка,71/г-

6,080дка,71/д-4,156дка широколистна 

гора,71/е-43,589дка иглолистна гора,нахо-

дящ се в м/ст"Ловната чешма",представ-

ляващ имот №101027 по КВС на 

гр.Средец.

1617 

14-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

9,477дка,отдел/подотдел:71/ж-6,837 дка 

широколистна гора,71/н-

2,640дка,иглолистна гора,находящ се 

вм/ст"Ловната чешма",представля-ващ 

имот №101028 по КВС нагр.Средец.

1618 

14-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

79,563дка,отдел/подотдел:74/1-3,021 дка 

камионен път,74/а-44,650дка,74/б-

31,599дка,74/и-0,292дка широ-колистна 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващимот № 102001 по 

КВС на гр.Средец.

1619 

14-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

62,133дка,отдел/подотдел:74/а-11,490 

дка,74/б-50,643дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващ имот №102002 по 

КВСна гр.Средец.

1620 

14-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

98,480дка,отдел/подотдел:74/б-

57,206дка,74/з-10,121дка 

широколистнагора,74/в-23,836дка,74/г-

7,317дка иглолист-на гора,находящ се в 

м/ст"Големия припек"представляващ 

имот №102003 по КВС нагр.Средец.

1621 

15-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

90,418дка,отдел/подотдел:74/3-0,782 дка 

камионен път,74/б-31,288дка,74/з-

58,348дка,широколистна гора,находящсе 

в м/ст"Големия припек",представ-ляващ 

имот №102004 по КВС на гр.Средец.

1622 

15-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

91,996дка,отдел/подотдел:74/1-0,769 дка 

камионен път,74/5-5,285дка нелесо-

пригодна голина,74/а-5,487дка,74/б-

39,841дка,74/и-21,209дка,74/к-

13,537дка,74/л-5,868дка,широколистна 

гора,нахо-дящ се в м/ст"Големия 

припек",представ-ляващ имот №102005 

по КВС на гр.Средец.

1623 

15-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

80,063дка,отдел/подотдел:74/г-33,096 дка 

иглолистна гора,74/з-

46,967дкашироколистна гора,находящ се 

в м/ст"Големия 

припек",представляващимот № 102006 по 

КВС на гр.Средец.

1624 

15-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

70,936дка,отдел/подотдел:74/г-0,066 

дка,74/ж-7,955дка иглолистна гора,74/д-

15,604дка,74/е-8,091дка,74/з-39,219дка 

широколистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Големия припек",предс-тавляващ 

имот №102007 по КВС нагр.Средец.

1625 

15-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

70,605дка,отдел/подотдел:74/2-1,353 дка 

поляна,74/3-2,175дка камионенпът,74/б-

17,729дка,74/з-49,348дка,широколистна 

гора,находящ се вм/ст"Големия 

припек",представляващимот №102008 по 

КВС на гр.Средец.

1626 

15-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

63,788дка,отдел/подотдел:74/2-1,120 дка 

поляна,74/3-1,865дка камионенпът,74/4-

6,728дка дивечова нива,74/к-54,075дка 

широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Големия припек",представля-ващ 

имот № 102009 по КВС на гр.Средец.

1627 

15-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,280дка,отдел/подотдел:74/5-4,932 дка 

нелесопригодна голина,74/к-

35,552дка,74/л-24,796дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващ имот № 102010 

по КВСна гр.Средец.

1628 

15-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

94,849дка,отдел/подотдел:75/1-7,273 дка 

поляна,75/2-1,913дка камионен път,75/а-

11,629дка,75/б-8,418дка,75/в-55,672дка 

широколистна гора,75/г-9,943дка 

иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Големия 

припек",представляващимот №102011 по 

КВС на гр.Средец.

1629 

15-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

83,663дка,отдел/подотдел:75/1-5,599 дка 

поляна,75/2-1,174дка камионенпът,75/б-

10,101дка,75/в-53,432дкашироколистна 

гора,75/г-13,357дкаиглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващимот №102012 по 

КВС на гр.Средец.

1630 

15-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

86,189дка,отдел/подотдел:75/2-0,980 дка 

камионен път,75/б-7,326дка,75/в-

53,849дка широколистна гора,75/г-

24,034дка иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Големия припек",представ-ляващ 

имот №102013 по КВС на гр.Средец.

1631 

16-06-2004
2 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г. на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

91,709дка,отдел/подотдел:75/2-1,183 дка 

камионен път,75/б-3,516дка,75/в-

63,840дка широколистна гора,75/г-

2,305дка,75/д-18,669дка,75/ж-

2,196дкаиглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Големия 

припек",представляващимот №102014 по 

КВС на гр.Средец.

1632 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

101,296дка,отдел/подотодел:75/3-11,061 

дка поляна,75/в-3,474дка 

широколистнагора,75/г-35,221дка,75/е-

7,763дка,75/ж-43,776дка иглолистна 

гора,находящсе в м/ст"Големия 

припек",представля- ващ имот № 102015 

по КВС на гр.Средец.

1633 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

129,734дка,отдел/подотдел:75/е-9,718 

дка,75/ж-76,509дка иглолистна гора,75/з-

27,211дка,75/и-16,295дка широко-листна 

гора,находящ се в 

м/ст"Големияприпек",представляващ 

имот №102016по КВС на гр.Средец.
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1634 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

71,941дка,отдел/подотдел:75/4-1,484 дка 

поляна,75/ж-61,750дка иглолистна 

гора,75/и-2,324дка,75/к-6,383дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Големия припек",представляващ 

имот №102017 по КВС нагр.Средец.

1635 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

51,857дка,отдел/подотдел:75/4-0,112 

дка,75/ж-28,589дка иглолистна гора,75/к-

17,621дка,75/л-1,598дка,75/м-

3,937дка,широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Големия припек",предс-тавляващ 

имот №102018 по КВС нагр.Средец.

1636 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

53,208дка,отдел/подотдел:75/ж-3,965 дка 

иглолистна гора,75/к-3,112дка,75/л-

15,546дка,75/м-21,364дка,75/н-

9,220дка,широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Големия припек",представ-ляващ 

имот №102019 по КВС на гр.Средец.

1637 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

81,358дка,отдел/подотдел:80/а-12,904 

дка,80/г-68,454дка,широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващ имот №102020 

поКВС на гр.Средец.

1638 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

76,739дка,отдел/подотдел:80/а-

41,826дка,80/б-9,967дка,80/г-

19,748дка,широколистна гора,находящ 

сев м/ст"Големия припек",представля-ващ 

имот №102021 по КВС на гр.Средец.

1639 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

52,910дка,отдел/подотдел:76/2-0,538 дка 

камионен път,76/3-0,654дка двор-но 

място,76/а-51,091дка 

иглолистнагора,76/и-0,627дка,находящ се 

в м/ст"Габрово 

кладенче",представляващимот №103001 

по КВС на гр.Средец.

1640 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

87,315дка,отдел/подотдел:76/а,игло-

листна гора,находящ се в 

м/ст"Габровокледенче",представляващ 

имот №103002 по КВС на гр.Средец.

1641 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

95,293дка,отдел/подотдел:76/а, игло-

листна гора,находящ се в 

м/ст"Габровокледенче",представляващ 

имот №103003 по КВС на гр.Средец.

1642 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

100,288дка,отдел/подотдел:76/а-11,622 

дка,76/б-12,312дка, иглолистна гора,76/в-

24,650дка,76/ж-51,704дка широко-листна 

гора,находящ се в 

м/ст"Габровокладенче",представляващ 

имот №103004 по КВС на гр.Средец.

1643 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

65,104дка,отдел/подотдел:76/б-17,208 дка, 

иглолистна гора,76/в-45,990дка,76/ж-

1,906дка широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Габровото кладенче",представляващ 

имот №103005 по КВС на гр.Средец.

1644 

16-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

106,596дка,отдел/подотдел:76/4-2,612 дка 

камионен път,76/в-35,160дка,76/г-

4,030дка,76/д-33,761дка,76/ж-

15,478дка76/и-0,245дка широколистна 

гора,76/е-15,382дка иглолистна 

гора,находящсе в м/ст"Габрово 

кладенче",предс-тавляващ имот №103006 

по КВС нагр.Средец.

1645 

17-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

78,296дка,отдел/подотдел:76/д-8,340 

дка,76/ж-42,413дка,76/и-

27,542дка,широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Габрово кладенче",представля-ващ 

имот № 103007 по КВС на гр.Средец.

1646 

17-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

82,808дка,отдел/подотдел:76/1-1,269 дка 

просека,76/3-2,380дка дворно място,76/и-

79,159дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Габрово кладенче"представляващ 

имот № 103008 поКВС на гр.Средец.

1647 

17-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

95,605дка,отдел/подотдел:76/ж-8,548 

дка,76/и-74,118дка широколистна 

гора,76/з-12,939дка иглолистна 

гора,находящсе в м/ст"Габрово 

кладенче",представ-ляващ имот № 103009 

по КВС на гр.Средец.

1648 

17-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

81,270дка,отдел/подотдел:76/4-1,905 дка 

камионен път,76/ж-21,898дка,76/и-

38,813дка широколистна гора,76/з-

19,107дка иглолистна гора,находящсе в 

м/ст"Габровото кладенче",предс-тавляващ 

имот №103010 по КВС нагр.Средец.

1649 

17-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

56,643дка,отдел/подотдел:76/2-0,024 дка 

камионен път,77/г-56,631дкаиглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Габрово 

кладенче",представляващимот №103011 

по КВС на гр.Средец.

1650 

17-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

18,917дка,отдел/подотдел:77/1, дворно 

място,находящ се в м/ст"Габрово кла-

денче",представляващ имот №103012по 

КВС на гр.Средец.

1651 

17-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

58,245дка,отдел/подотдел:77/в-8,491 дка 

широколистна гора,77/г-

49,754дка,иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Габрово 

кладенче",представляващимот №103013 

по КВС на гр.Средец.

1652 

17-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

73,456дка,отдел/подотдел:77/а-

14,513дка,77/в-1,156дка широколист-на 

гора,77/г-57,787дка 

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Габрово кла-денче",представляващ 

имот №103014по КВС на гр.Средец.

1653 

17-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

80,778дка,отдел/подотдел:77/а-11,409 

дка,77/в-18,405дка широколистна 

гора,77/г-50,964дка,иглолистна 

гора,находящсе в м/ст"Габрово 

кладенче",представ-ляващ имот № 103015 

по КВС на гр.Средец.

1654 

17-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

85,225дка,отдел/подотдел:77/а-15,562 

дка,77/в-29,798дка широколистна 

гора,77/г-39,864дка иглолистна 

гора,находящсе в м/ст"Габрово 
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кладенче",представ-ляващ имот № 103016 

по КВС на гр.Средец.

1655 

17-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

77,490дка,отдел/подотдел:77/а-32,667 

дка,77/в-30,551дка широколистна 

гора,77/г-14,271дка иглолистна 

гора,находящсе в м/ст""Габрово 

кладенче",представ-ляващ имот № 103017 

по КВС на гр.Средец.

1656 

18-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

70,053дка,отдел/подотдел:77/а-

65,828дка,77/в-

1,976дка,широколистнагора,77/г-2,249дка 

иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Габрово кладенче",представляващ 

имот № 103018 по КВС на гр.Средец.

1657 

18-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот-залесена територия с площ от 

42,448дка,отдел/подотдел:77/а- 37,426дка 

широколистна гора,77/б-5,022дка 

иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Габрово кладенче",представ-ляващ 

имот № 103019 по КВС нагр.Средец.

1658 

18-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

56,923дка,отдел/подотдел:77/а,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Габрово 

кладенче",представляващимот № 103020 

по КВС на гр.Средец.

1659 

18-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

16,173дка,отдел/подотдел:77/г, игло-

листна гора,находящ се в 

м/ст"Габровокладенче",представляващ 

имот №103021 по КВС на гр.Средец.

1660 

18-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

30,365дка,отдел/подотдел:78/1-2,695 

дка,поляна,78/а-24,823дка 

широколистнагора,78/б-2,848дка 

иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Габрово кладенче",представляващ 

имот №103022 по КВСна гр.Средец.

1661 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

52,041дка,отдел/подотдел:78/2-6,056 дка 

голина,78/б-43,285дка 

иглолистнагора,78/в-2,694дка 

широколистна гора,89/2-0,006дка 

камионен път,находящ сев м/ст"Габрово 

кладенче",представля-ващ имот № 103023 

по КВС на гр.Средец.

1662 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

78,467дка,отдел/подотдел:78/6-4,800 дка 

поляна,78/б-5,241дка 

иглолистнагора,78/в-27,508дка,78/г-

1,169дка,78/е-39,748дка,широколистна 

гора,находящсе в м/ст"Габрово 

кладенче",представ-ляващ имот № 103024 

по КВС нагр.Средец.

1663 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

74,609дка,отдел/подотдел:78/е-11,345 

дка,78/з-45,646дка,широколистна 

гора,78/ж-17,617дка иглолистна 

гора,нахо-дящ се в м/ст"Габрово 

кладенче",предс-тавляващ имот № 103025 

по КВС нагр.Средец.

1664 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

62,012дка,отдел/подотдел:78/д-4,274 дка, 

78/ж-2,254дка иглолистна гора,78/е-

41,585дка,78/з-13,899дка широ-колистна 

гора,находящ се в м/ст"Габрово 

кладенче",представляващимот №103026 

по КВС на гр.Средец.

1665 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

61,927дка,отдел/подотдел:78/г-14,211 

дка,78/е-43,878дка,78/з-0,090дка,широ-

колистна гора,78/д-3,747дка иглолист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Габровокладенче",представляващ 

имот №103027 по КВС на гр.Средец.

1666 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

75,972дка,отдел/подотдел:78/г-

15,315дка,78/е-60,657дка,широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Габрово 

кладенче",представляващимот №203028 

по КВС на гр.Средец.

1667 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

31,709дка,отдел/подотдел:79/а-

24,455дка,79/г-

7,254дка,широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Габрово кладен-че",представляващ 

имот № 103029 поКВС на гр.Средец.

1668 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

60,869дка,отдел/подотдел:79/а-57,060 

дка,79/б-0,273дка,79/г-3,536дка,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Габрово 

кладенче",представляващимот №103030 

по КВС на гр.Средец.

1669 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

71,689дка,отдел/подотдел:79/2-2,940 дка 

поляна,79/а-23,805дка,79/б-3,433дка,79/в-

36,264дка,79/г-3,740дка,89/г-

1,507дка,широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Габрово кладенче",представ-ляващ 

имот № 103031 по КВС на гр.Средец.

1670 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

32,142дка,отдел/подотдел:79/а-6,204 

дка,79/в-2,888дка,79/г-22,282дка,широ-

колистна гора,79/д-0,768дка иглолист-на 

гора,находящ се в м/ст"Габрово 

кладенче",представляващ имот №103032 

по КВС на гр.Средец.

1671 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

71,182дка,отдел/подотдел:79/а-6,434 

дка,79/г-56,565дка,широколистна 

гора79/д-8,184дка иглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Габрово 

кладенче",представ-ляващ имот № 103033 

по КВС на гр.Средец.

1672 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

51,130дка,отдел/подотдел:79/г- 26,745дка 

широколистна гора,79/д-3,242дка,79/з-

21,143дка иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Габрово кладенче",представляващ 

имот №103034 по КВС на гр.Средец.

1673 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

48,516дка,отдел/подотдел:79/д-20,827 

дка,79/е-11,803дка иглолистна гора,79/ж-

15,887дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Габрово кладенче",представляващ 

имот № 103035 поКВС на гр.Средец.

1674 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

44,204дка,отдел/подотдел:79/д-29,180 

дка,79/е-12,638дка иглолистна гора,79/ж-

2,386дка,широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Габрово кладенче",предс-тавляващ 

имот № 103036 по КВС нагр.Средец.

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

Имот-залесена територия с площ от 

45,782дка,отдел/подотдел:79/4-12,145 

дка,голина,79/в-0,046дка широколист-на 

страница 56 от 92Резултат от търсенето

17.2.2015 г.http://192.168.1.6/E_Municipality/Acts/search_result_main_register.php



1675 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

гора,79/д-33,592дка 

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Габрово кла-денче",представляващ 

имот № 103037по КВС на гр.Средец.

1676 

21-06-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

54,638дка,отдел/подотдел:79/4-0,406 дка 

голина,79/в-17,902дка широколист-на 

гора,79/д-36,330дка иглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Габрово кладен-

че",представляващ имот № 103038 поКВС 

на гр.Средец.

1677 

02-07-2004
2 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т. 6 и 9 от 

ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІІІ им.246 квартал 35 с площ 

от 530кв.м. ,едноетажна полумасивна 

сграда със застроена площ от 70кв.м. 

истопанска постройка с площ от 25 

кв.м.По ЗРП на с.Светлина имота е 

отреденза поща.

1678 

02-07-2004
2 с.Светлина,област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС. държавата

УПИ парцел ІV им.247 квартал 35 с площ 

от 600кв.м. по плана на с.Светлина, 

отреден за жилищно строителство.

1679 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т. 1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

28,587дка,отдел/подотдел:79/3-0,179 дка 

камионен път,79/в-

28,407дкашироколистна гора,находящ се 

вм/ст"Големия 

припек",представляващимот №104001 по 

КВС на гр.Средец.

1680 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

32,989дка,отдел/подотдел:80/г-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Големия припек",представля-ващ 

имот № 104002 по КВС на гр.Средец.

1681 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

52,541дка,отдел/подотдел:80/г-

38,743дка,80/д-13,798дка,широколист-на 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващ имот №104003по 

КВС на гр.Средец.

1682 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

47,295дка,отдел/подотдел:80/в-10,289 дка 

иглолистна гора,80/г-5,877дка,80/д-

25,574дка,80/е-5,555дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Големия припек"представляващ 

имот №104004 по КВСна гр.Средец.

1683 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

13,056дка,отдел/подотдел:99/в-

широколистна гора, находящ се 

вм/ст"Коловите кочини", имот №110009 

по КВС на гр.Средец.

1684 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

53,557дка,отдел/подотдел:80/в-6,397 дка 

иглолистна гора, 80/д-29,142дка,80/е-

18,019дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Големия припек",представляващ 

имот №104005 поКВС на гр.Средец.

1685 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

43,644дка,отдел/подотдел:80/1-0,571 

дка,камионен път, 80/д-2,449дка,80/е-

40,625дка,широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Големия припек",представляващ 

имот № 104006 поКВС на гр.Средец.

1686 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

48,151дка,отдел/подотдел:80/1-0,201 дка, 

камионен път,80/е-

47,950дка,широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Големия 

припек",представляващимот № 104007 по 

КВС на гр.Средец.

1687 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

37,597дка,отдел/подотдел: 80/е, 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Големия припек",представля-ващ 

имот №104008 по КВС на гр.Средец.

1688 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

41,857дка,отдел/подотдел:80/е,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващимот №104009 по 

КВС на гр.Средец.

1689 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

46,760дка,отдел/подотдел: 80/е-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Големия припек",представ-ляващ 

имот №104010 по КВС нагр.Средец.

1690 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

52,487дка,отдел/подотдел:72/з-0,112 

дка,80/е-20,413дка,80/ж-23,772дка широ-

колистна гора,72/и-0,006дка,81/д-4,482дка 

иглолистна гора,80/1-1,065дка ка-мионен 

път,80/2-1,856дка,81/2-

0,525дкапросека,81/1-0,223дка 

поляна,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представля-ващ имот №104011 

по КВС на гр.Средец.

1691 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

81,739дка,отдел/подотдел:83/а-8,341 

дка,83/б-22,573дка,83/в-

50,825дка,широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Големия 

припек",представляващимот №104012 по 

КВС на гр.Средец.

1692 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

19,605дка,отдел/подотдел:83/а-7,609 

дка,83/б-7,887дка,83/в-4,108дка,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващимот № 104013 по 

КВС на гр.Средец.

1693 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

61,183дка,отдел/подотдел:83/в-25,443 

дка,83/г-11,748дка,83/е-12,661дка,широ-

колистна гора,83/д-11,330дка 

иглолистнагора,84/1-0,013дка камионен 

път,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващимот №104014 по 

КВС на гр.Средец.

1694 

05-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

55,192дка,отдел/подотдел:83/г-3,266 

дка,83/е-48,432дка,широколистна 

гора,83/д-3,494дка иглолистна 

гора,находящсе в м/ст"Големия 

припек",представля-ващ имот № 104015 

по КВС на гр.Средец.

1695 

07-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

75,337дка,отдел/подотдел:83/е-73,856 дка 

широколистна гора,84/1-

0,764дкакамионен път,84/д-0,717дка 

иглолист-на гора,находящ се в 

м/ст"Големияприпек",представляващ 

имот №104016 по КВС на гр.Средец.

1696 

07-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

60,291дка,отдел/подотдел:82/д-0,031 

дка,84/д-0,862дка иглолистна гора,83/2-

0,113дка,84/1-1,439дка камионен път,83/е-

57,205дка,84/в-0,642дка ши-роколистна 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващимот № 104017 по 

страница 57 от 92Резултат от търсенето
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КВС на гр.Средец.

1697 

07-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

73,655дка,отдел/подотдел:84/1-2,519 

дка,камионен път,84/а-4,687дка,84/б-

68,886дка широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Големия припек",предс-тавляващ 

имот № 104018 по КВС нагр.Средец.

1698 

07-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

61,432дка,отдел/подотдел:84/1-2,675 дка 

камионен път,84/б-

59,902дкашироколистна гора,находящ се 

в м/ст"Големия 

припек",представляващимот №104019 по 

КВС на гр.Средец.

1699 

07-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,510дка,отдел/подотдел:84/1-0,021 дка 

камионен път,84/б-60,696дка,84/в-

4,761дка широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Големия припек",представляващ 

имот № 104020 по КВС на гр.Средец.

1700 

07-07-2004
2 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

55,911дка,отдел/подотдел:84/б-29,204 

дка,84/в-26,708дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващ имот № 104021 

поКВС на гр.Средец.

1701 

07-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

85,726дка,отдел/подотдел:83/е-1,630 

дка,84/б-1,577дка,84/в-77,863дка,84/г-

0,440дка широколистна гора,84/1-

1,046дка камионен път,84/д-3,169дка 

иглолистна гора,находящ се 

вм/ст"Големия припек",представля-ващ 

имот № 104022 по КВС на гр.Средец.

1702 

07-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

62,500дка,отдел/подотдел:82/д-0,794 

дка,84/д-2,643дка иглолистна гора,83/2-

0,069дка,84/1-0,414дка камионенпът,83/е-

0,077дка,84/в-48,995дка,84/г-9,509дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Големия припек",представ-ляващ 

имот №104023 по КВС нагр.Средец.

1703 

07-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

39,006дка,отдел/подотдел:85/а-18,108 

дка,85/б-20,898дка,иглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващ имот № 104024 

по КВС на гр.Средец.

1704 

07-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

53,900дка,отдел/подотдел:85/а-8,294 

дка,,85/б-43,447дка,иглолистна гора,85/г-

2,159дка широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Големия припек",представляващ 

имот № 104026 по КВС на гр.Средец.

1705 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

70,287дка,отдел/подотдел:85/а-9,792 

дка,85/б-46,820дка,иглолистна гора,85/г-

13,675дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Големия припек",представляващ 

имот №104027 поКВС на гр.Средец.

1706 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

63,305дка,отдел/подотдел:85/а-6,034 

дка,85/б-34,318дка,85/в-

8,695дка,иглолистна гора,85/г-14,258дка 

широ-колистна гора,находящ се в 

м/ст"Големия 

припек",представляващимот №104028 по 

КВС на гр.Средец.

1707 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

47,486дка,отдел/подотдел:85/1-2,240 дка 

поляна,85/2-0,264дка камионенпът,85/б-

18,537дка,85/в-0,994дка,85/е-0,109дка 

иглолистна гора,85/г-25,306дка 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Големия припек",представля-ващ 

имот №104029 по КВС на гр.Средец.

1708 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

60,087дка,отдел/подотдел:82/д-3,194 

дка,85/е-43,261дка иглолистна гора,84/1-

0,132дка,85/2-1,331дка камионен път,84/в-

0,061дка,85/г-0,018дка,85/д-12,089дка 

широколистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Ловната чешма",предс-тавляващ 

имот № 105001 по КВСна гр.Средец.

1709 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

44,663дка,отдел/подотдел:85/2-0,371 дка 

камионен път,85/д-8,314дка,85/ж-0,430дка 

широколистна гора,85/е-35,547дка 

иглолистна гора,находящсе в 

м/ст"Ловната чешма",представ-ляващ 

имот № 105002 по КВС нагр.Средец.

1710 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

44,337дка,отдел/подотдел:85/д-0,565 

дка,85/ж-18,667дка широколистна 

гора,85/е-25,106дка иглолистна гора,нахо-

дящ се в м/ст"Ловната чешма",предс-

тавляващ имот №105003 по КВС 

нагр.Средец.

1711 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

37,063дка,отдел/подотдел:85/е-14,984 дка 

иглолистна гора,85/ж-

22,078дкашироколистна гора,находящ се 

вм/ст"Ловната 

чешма",представляващимот № 105004 по 

КВС на гр.Средец.

1712 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

38,299дка,отдел/подотдел:85/ж- 30,833дка 

широколистна гора,85/з-7,466дка 

иглолистна гора,находящ сев 

м/ст"Ловната чешма",представляващимот 

№ 105005 по КВС на гр.Средец.

1713 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

44,551дка,отдел/подотдел:87/а-44,074 

дка,87/б-0,477дка,широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващ имот № 106001 

поКВС на гр.Средец.

1714 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

73,375дка,отдел/подотдел:87/а-15,559 

дка,87/б-7,760дка,87/г-2,971дка,87/и-

3,586дка широколистна гора,87/в-

43,498дка иглолистна гора,находящсе в 

м/ст"Големия припек",представ-ляващ 

имот № 106002 по КВС нагр.Средец.

1715 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

106,141дка,отдел/подотдел:87/в-75,507 

дка,87/д-11,915дка иглолистна гора,87/г-

6,954дка,87/и-11,765дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Голе-мия 

припек",представляващ имот№106003 по 

КВС на гр.Средец.

1716 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

Имот-залесена територия с площ от 

137,306дка,отдел/подотдел:87/1-0,164 дка 

камионен път,87/2-0,057дка поляна,87/в-

105,113дка,87/е-10,606дка иглолист-на 

гора,87/и-21,367дка широколистна 
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гр.Средец. горанаходящ се в м/ст"Големия 

припек",предс-тавляващ имот № 106004 

по КВС на гр.Средец.

1717 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

109,802дка,отдел/подотдел:87/1-0,495 дка 

камионен път,87/2-19,090дка поля-

на,87/в-32,382дка,87/з-56,751дка игло-

листна гора,87/и-1,083дка широколист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Големияприпек",представляващ 

имот №106005 по КВС на гр.Средец.

1718 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

75,932дка,отдел/подотдел:87/з-

иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Големия 

припек",представляващимот №106006 по 

КВС на гр.Средец.

1719 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

72,276дка,отдел/подотдел:87/1-1,006 дка 

камионен път,87/4-2,547дка голи-на,87/ж-

21,740дка широколистна гора,87/з-

46,984дка иглолистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Стражарка",представля-ващ имот №

106007 по КВС на гр.Средец.

1720 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

69,886дка,отдел/подотдел:89/б- 66,760 

широколистна гора,89/в-3,126дка 

иглолистна гора,находящсе в 

м/ст"Големия припек",представля-ващ 

имот № 106008 по КВС на гр.Средец.

1721 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

73,165дка,отдел/подотдел:89/б-5,462 

дка,89/г-3,399дка широколистна 

гора,89/в-64,305дка иглолистна гора,нахо-

дящ се в м/ст"Големия припек",предс-

тавляващ имот №106009 по КВС 

нагр.Средец.

1722 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

93,537дка,отдел/подотдел:88/а-16,800 

дка,88/в-11,106дка широколистна 

гора,88/б-35,656дка,88/г-29,976дка 

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Големия припек",представляващ 

имот № 106010 по КВС нагр.Средец.

1723 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

95,605дка,отдел/подотдел:88/а-7,471 

дка,88/в-7,928дка,88/л-1,267дка широко-

листна гора,88/г-78,938дка иглолист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Големияприпек",представляващ 

имот №106011 по КВС на гр.Средец.

1724 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

88,066дка,отдел/подотдел:88/г-41,554 дка 

иглолистна гора,88/д-31,388дка,88/л-

15,124дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Големия припек",представляващ 

имот № 106012 поКВС на гр.Средец.

1725 

08-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

91,451дка,отдел/подотдел:88/8-0,054 дка 

поляна,88/9-5,389дка нелесопри-годна 

голина,88/г-50,412дка иглолистна 

гора,88/д-25,593дка,88/и-0,238дка,88/л-

4,488дка широколистна гора,88/10-

5,277дка поляна,находящ се в 

м/ст"Големия 

припек",представляващимот №106013 по 

КВС на гр.Средец.

1726 

09-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

99,376дка,отдел/подотдел:88/8-4,732 

дка,88/10-1,616дка поляна,88/9-1,518дка 

нелесопригодна голина,88/г-1,738дка 

иглолистна гора,88/д-1,791дка,88/и-

76,961дка,88/к-11,022дка ши-роколистна 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",представляващимот № 106014 по 

КВС на гр.Средец.

1727 

09-07-2004
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

104,014дка,отдел/подотдел:88/ж-29,842 

дка иглолистна гора,88/з-3,196дка,88/и-

62,367дка,88/к-8,610дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Големия припек"представляващ 

имот №106015 по КВС нагр.Средец.

1728 

09-07-2004
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

40,694дка,отдел/подотдел:89/1-1,627 дка 

кариера,89/а-39,068дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Голе-мия 

припек",представляващ имот№106016 по 

КВС на гр.Средец.

1729 

09-07-2004
3 гр.Средец,,Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

49,116дка,отдел/подотдел:89/1-0,003 

дка,90/6-0,301дка кариера,90/4-0,911дка 

поляна,90/5-6,726дка просека,90/з-

3,341дка широколистна гора,90/к-

37,836дка иглолистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Великия връх",предс-тавляващ имот 

№ 107001 по КВС нагр.Средец.

1730 

09-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

81,573дка,отдел/подотдел:90/5-7,506 дка 

просека,90/ж-1,210дка,90/и-

14,462дка,90/к-24,764дка иглолистна 

гора,90/з-33,632дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Великия 

връх",представляващ имот №107002 

поКВС на гр.Средец.

1731 

09-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,671дка,отдел/подотдел:90/5-2,594, дка 

просека,90/е-0,374дка,90/з-55,054дка 

широколистна гора,90/ж-0,047дка,90/и-

7,601дка иглолистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Великия връх",предс-тавляващ имот 

№ 107003 по КВС нагр.Средец.

1732 

09-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

52,686дка,отдел/подотдел:90/д- 14,416дка 

иглолистна гора,90/е-35,765дка,90/з-

2,505дка широкилист-на гора,находящ се 

в м/ст"Великиябаир",представляващ имот 

№107004 по КВС на гр.Средец.

1733 

09-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

52,511дка,отдел/подотдел:91/8-0,574 дка 

поляна,91/е-51,937дка 

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Великия връх",представляващ имот 

№107005 по КВСна гр.Средец.

1734 

09-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

73,451дка,отдел/подотдел:89/б-27,430 дка 

широколистна гора,89/в-

46,021дка,иглолистна гора, находящ се в 

м/ст"Великия връх",представляващ 

имот№107006 по КВС на гр.Средец.

1735 

09-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

87,087дка,отдел/подотдел:89/б-1,611 дка 

поляна,89/в-87,088дка 

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Великия връх",представляващ имот 

№ 107007 поКВС на гр.Средец.
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1736 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

51,495дка,отдел/подотдел:90/в-10,878 

дка,90/г-1,427дка,90/л-38,908дка игло-

листна гора,90/е-0,281дка широколист-на 

гора,находящ се в м/ст"Великия 

връх"представляващ имот № 107008 по 

КВСна гр.Средец.

1737 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г.на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

93,147дка,отдел/подотдел:90/в-8,949 

дка,90/г-7,896дка,90/д-2,092дка,90/ж-

12,416дка,90/л-31,352дка 

иглолистнагора,90/е-30,442дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Великия връх"представляващ имот 

№ 107009 поКВС на гр.Средец.

1738 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

58,517дка,отдел/подотдел:90/д-0,156 

дка,90/ж-13,529дка иглолистна гора,90/е-

44,832дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Великия връх",представляващ 

имот № 107010 поКВС на гр.Средец.

1739 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

72,018дка,отдел/подотдел:91/4-5,030 

дка,91/5-1,862дка,91/6-1,620дка 

поляна,91/г-0,166дка,91/д-63,341дка 

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Великия връх",представляващ имот 

№107011 по КВСна гр.Средец.

1740 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

58,540дка,отдел/подотдел:91/г-0,343 

дка,91/д-58,197дка,иглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Великия 

връх",представляващ имот №107012 

поКВС на гр.Средец.

1741 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

51,132дка,отдел/подотдел:91/8-1,009 дка 

поляна,91/д-50,122дка 

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Великия връх",представляващ имот 

№107013 по КВСна гр.Средец.

1742 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

56,788дка,отдел/подотдел:91/9-5,113 дка 

поляна,91/д-24,793дка,91/е-

26,881дка,иглолистна гора,находящ се 

вм/ст"Великия връх",представляващимот 

№107014 по КВС на гр.Средец.

1743 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

71,010дка,отдел/подотдел:91/е-

иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Великия баир",представляващимот 

№ 107015 по КВС на гр.Средец.

1744 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

63,285дка,отдел/подотдел: 91/е- 45,551дка 

иглолистна гора,91/ж-17,734дка 

широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Великия баир",представляващимот 

№ 107016 по КВС на гр.Средец.

1745 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

63,461дка,отдел/подотдел:93/а-42,634 дка 

иглолистна гора,93/б-

20,827дкашироколистна гора,находящ се 

вм/ст"Стражарка",представляващимот 

№108001 по КВС на гр.Средец.

1746 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

77,415дка,отдел/подотдел:93/а-55,418 

дка,93/в-8,400дка иглолистна гора,93/б-

13,597дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Стражарка",представляващ имот №

108002 поКВС на гр.Средец.

1747 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

78,271дка,отдел/подотдел:93/б-30,085 

дка,93/г-27,884дка широколистна 

гора,93/в-20,303дка иглолистна 

гора,находящсе в 

м/ст"Стражарка",представляващ имот 

№108003 по КВС на гр.Средец.

1748 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

76,358дка,отдел/подотдел:93/б-1,009 

дка,93/г-46,295дка,93/д-3,270дка,93/ж-

25,784дка,широколистна гора,находящсе 

в м/ст"Стражарка",представляващимот 

№108004 по КВС на гр.Средец.

1749 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

69,994дка,отдел/подотдел:93/д-29,359 

дка,93/ж-40,636дка широколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Стражарка",представ-ляващ имот 

№108005 по КВС на гр.Средец.

1750 

12-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

128,689дка,отдел/подотдел:93/д-

34,404дка,93/е-11,376дка,93/ж-82,909дка 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Стражарка",представляващ 

имот№108006 по КВС на гр.Средец.

1751 

13-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

128,689дка,отдел/подотдел:93/д-34,404 

дка,93/е-11,376дка,93/ж-82,909дка,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Стра-

жарка",представляващ имот №108006по 

КВС на гр.Средец.

1752 

13-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

62,172дка,отдел/подотдел:93/е-4,331 

дка,93/ж-57,842дка широколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Стражарка",представ-ляващ имот №

108007 по КВС нагр.Средец.

1753 

13-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

6,428дка,отдел/подотдел:93/ж-широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Стражарка",представляващ 

имот№108008 по КВС на гр.Средец.

1754 

14-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

76,719дка,отдел/подотдел:92/а-широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Стражарка",представляващ 

имот№108009 по КВС на гр.Средец.

1755 

14-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

79,393дка,отдел/подотдел:92/3-5,045 дка 

дворно място,92/а-66,777дка,92/б-

7,571дка широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Стражарка",представляващимот №

108010 по КВС на гр.Средец.

1756 

14-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

86,664дка,отдел/подотдел:92/6-0,201 

дка,92/7-2,333дка поляна,92/б-

57,832дка,92/в-22,415дка,93/ж-3,883дка 

ши-роколистна гора,находящ се 

вм/ст"Стражарка",представляващимот №

108011 по КВС на гр.Средец.

1757 

15-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

44,264дка,отдел/подотдел:92/5-1,609 

дка,92/6-3,448дка,92/7-0,058дка,92/8-

1,672дка поляна,92/в-31,510дка,92/г-

5,965дка широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Стражарка",представляващимот 
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№108012 по КВС на гр.Средец.

1758 

15-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

64,119дка,отдел/подотдел:87/ж-1,623 

дка,92/г-61,118дка широколистна 

гора,92/9-1,377дка камионен път,находящ 

сев м/ст"Стражарка",представляващ 

имот№108013 по КВС на гр.Средец.

1759 

15-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

59,274дка,отдел/подотдел:92/в-3,613 

дка,92/г-23,443дка,92/д-28,219дка широ-

колистна гора,92/10-1,884дка,92/11-

2,114дка поляна,находящ се в 

м/ст"Стражарка",представляващ 

имот№108014 по КВС на гр.Средец.

1760 

15-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

55,078дка,отдел/подотдел:92/7-0,176 

дка,92/11-1,-21дка,92/12-1,909дка 

поляна,92/в-12,395дка,92/г-0,522дка,92/д-

39,055дка широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Стражарка",представляващ 

имот№108015 по КВС на гр.Средец.

1761 

15-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

70,436дка,отдел/подотдел:92/1-4,261 дка 

поляна,92/2-5,067дка,92/3-0,859дка 

дворно място,92/а-9,921дка,92/в-

2,590дка,92/д-47,738дка широ-колистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Стражарка",представляващ 

имот№108016 по КВС на гр.Средец.

1762 

15-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

77,719дка,отдел/подотдел:92/1-0,021 дка 

поляна,92/а-16,226дка,92/д-61,472дка 

широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Стражарка",представляващ имот 

№108017 по КВС на гр.Средец.

1763 

16-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

60,192дка,отдел/подотдел:88/4-1,232 

дка,89/4-0,272дка камионен път,88/е-

53,547дка широколистна гора,89/5-

1,220дка поляна,89/в-3,921дка игло-

листна гора,находящ се в м/ст"Сра-

жарка",представляващ имот №108018по 

КВС на гр.Средец.

1764 

16-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

21,878дка,отдел/подотдел:88/2-9,073 

дка,88/3-12,805дка поляна,находящ се в 

м/ст"Стражарка",представляващимот №

108019 по КВС на гр.Средец.

1765 

16-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

45,631дка,отдел/подотдел:88/4-1,217 

дка,камионен път,88/5-4,441дка 

поляна,88/е-39,974дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Стражарка",предс-

тавляващ имот № 108020 по КВС 

нагр.Средец.

1766 

16-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

49,861дка,отдел/подотдел:88/4-1,999 дка 

камионен път,88/6-8,987дка по-ляна,88/е-

38,874дка широколистнагора,находящ се 

в м/ст"Стражарка",представляващ имот №

108021 поКВС на гр.Средец.

1767 

16-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

49,885дка,отдел/подотдел:88/4-0,679 дка 

камионен път,88/е-49,206дка широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Стражарка",представляващ 

имот№108022 по КВС на гр.Средец.

1768 

16-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

8,959дка,отдел/подотдел:94/3-1,528 дка 

поляна,94/е-7,431дка широколист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Стражарка",представляващ имот №

108023 по КВС на гр.Средец.

1769 

16-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

54,175дка,отдел/подотдел:94/в-10,765 

дка,94/г-26,567дка,94/д-16,843дка широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Стра-

жарка",представляващ имот №108024по 

КВС на гр.Средец.

1770 

16-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

59,138дка,отдел/подотдел:94/1-59,138 

дка,застроена площ,94/а-

32,543дкашироколистна гора,находящ се 

в м/ст"Стражарка",представляващ 

имот№108025 по КВС на гр.Средец.

1771 

16-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

78,383дка,отдел/подотдел:94/а-6,216 

дка,94/б-8,063дка,94/в-56,306дка,94/е-

7,798дка широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Стражарка",представляващимот 

№108026 по КВС на гр.Средец.

1772 

16-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

92,970дка,отдел/подотдел:94/в-

87,912дка,94/д-5,058дка 

широколистнагора, находящ се в 

м/ст"Стражарка",представляващ имот 

№108027 поКВС на гр.Средец.

1773 

19-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,898дка,отдел/подотдел:94/2-1,382 

дка,камионен път,94/в-

64,518дкашироколистна гора,находящ се 

вм/ст"Стражарка",представляващ 

имот№108028 по КВС на гр.Средец.

1774 

19-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

97,351дка,отдел/подотдел:95/1-5,822 дка 

голина,95/4-1,143дка,95/6-1,350дка 

поляна,95/5-3,308дка сечище,95/а-

69,269дка иглолистна гора,95/б-

10,897дка,95/в-5,562дка широ-колистна 

гора,находящ се в м/ст"Стражарка", имот 

№108029 по КВС на гр.Средец.

1775 

19-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ 

83,287дка,отдел/подотдел:95/2-2,727 дка 

поляна,95/3-8,063дка,95/5-

0,296дка,сечище,95/а-9,658дка 

иглолистнагора,95/б-52,685дка,95/в-

9,857дка,широ-колистна гора,находящ се 

в м/ст"Стражарка",имот № 108030 по 

КВСна гр.Средец.

1776 

19-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

5,628дка,отдел/подотдел:95/б-5,628 дка, 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Стражарка",имот №108031 поКВС 

на гр.Средец.

1777 

19-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

55,456дка,отдел/подотдел:95/в-

54,178дка,95/г-

1,279дка,широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Стражарка",имот № 108032 по КВС 

на гр.Средец.

1778 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

72,975дка,отдел/подотдел:95/б-0,106 

дка,95/в-38,373дка,95/г-34,496дка широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Стра-

жарка",имот № 108033 по КВС 
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нагр.Средец.

1779 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

3,575дка,отдел/подотдел:95/в-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Стражарка",имот № 108034 поКВС 

на гр.Средец.

1780 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

50,242дка,отдел/подотдел:95/в-2,504 

дка,95/г-47,738дка,95/д-4,326дка,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Стражарка",имот №108035 по 

КВСна гр.Средец.

1781 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

2,251дка,отдел/подотдел:95/г-широко-

листна гора,находящ се в м/ст"Стра-

жарка",имот №108036 по КВС на 

гр.Средец.

1782 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

47,404дка,отдел/подотдел:95/г-47,404 

дка,95/д-14,241дка,широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Стражарка",имот 

№108037 по КВС на гр.Средец.

1783 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

46,522дка,отдел/подотдел:97/б-широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Чер-вен 

бряг",имот № 109001 по КВС на 

гр.Средец.

1784 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

1,723дка,отдел/подотдел:97/б-широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Червен 

бряг",имот № 109002 по КВСна 

гр.Средец.

1785 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

25,438дка,отдел/подотдел:97/4-6,798 дка 

голина,97/б-11,864дка широколист-на 

гора,97/в-6,777дка иглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Червен бряг", 

имот№109003 по КВС на гр.Средец.

1786 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

31,912дка,отдел/подотдел:97/б-21,292 

дка,97/г-7,093дка,97/д-3,478дка широ-

колистна гора,97/в-0,049дка иглолист-на 

гора,находящ се в м/ст"Червенбряг",имот 

№ 109004 по КВС на гр.Средец.

1787 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

54,831дка,отдел/подотдел:97/4-2,300 дка 

голина,97/5-23,484дка прокар,97/б-

11,088дка,97/г-0,938дка широко-листна 

гора,97/в-17,023дка иглолист-на 

гора,находящ се в м/ст"Червенбряг",имот 

№109005 по КВС на гр.Средец.

1788 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

59,251дка,отдел/подотдел:97/5-6,516 дка 

прокар,97/б-1,851дка поляна,97/б-

2,456дка,97/г-14,402дка,97/д-

33,536дка,97/е-0,157дка широколистна 

гора,97/в-0,333дка иглолистна 

гора,находящсе в м/ст"Червен бряг",имот 

№ 109006 поКВС на гр.Средец.

1789 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

61,413дка,отдел/подотдел:97/г-3,293 

дка,97/д-58,066дка,97/е-0,054дка,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Червен 

бряг",имот №109007 по КВСна гр.Средец.

1790 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

64,163дка,отдел/подотдел:97/а-16,250 

дка,97/б-47,913дка,широколистна 

гора,находящ се в м/ст "Червен 

бряг",имот№109008 по КВС на гр.Средец.

1791 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот -залесена територия с площ от 

2,297дка,отдел/подотдел:97/б-широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Червен 

бряг",имот № 109009 поКВС на 

гр.Средец.

1792 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

76,587дка,отдел/подотдел:97/д-24,598 

дка,97/е-33,245дка,97/и-18,745дка,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Червен 

бряг",имот № 109010 по КВСна 

гр.Средец.

1793 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

60,660дка,отдел/подотдел:97/5-5,660 дка 

прокар,97/7-2,211дка поляна,97/д-

7,037дка,97/е-28,617дка,97/ж-

17,135дкашироколистна гора,находящ се 

в м/ст"Червен бряг",имот № 109011 по 

КВСна гр.Средец.

1794 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

41,044дка,отдел/подотдел:97/а-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Червен бряг",имот № 109012 по 

КВС на гр.Средец.

1795 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

102,368дка,отдел/подотдел:98/2-3,129 дка 

просека,98/5-0,900дка камионенпът,98/а-

1,774дка,98/в-96,565дка широ-колистна 

гора,находящ се в м/ст"Чер-вен 

бряг",имот № 109013 по КВС 

нагр.Средец.

1796 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

126,021дка,отдел/подотдел:98/2-2,737 дка 

просека,98/3-3,517дка,98/4-6,093дка 

поляна,98/а-33,244дка,98/б-

13,964дка,98/в-66,465дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Червен 

бряг",имот№109014 по КВС на гр.Средец.

1797 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

100,462дка,отдел/подотдел:98/1-0,354 

дка,98/3-0,025дка поляна,98/2-7,236дка 

просека,98/а-77,933дка,98/б-14,914дка 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Червен бряг",имот № 109015 

поКВС на гр.Средец.

1798 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

152,901дка,отдел/подотдел:98/1-4,496 

дка,98/3-0,074дка поляна,98/а-

91,236дка,98/б-45,242дка,98/в-11,853дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Червен бряг",имот № 109016 по 

КВСна гр.Средец.

1799 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

16,909дка,отдел/подотдел:98/а-10,902 

дка,98/в-1,262дка,99/б-4,745дка,широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Чер-вен 

бряг",имот № 109017 по КВС 

нагр.Средец.

1800 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

81,293дка,отдел/подотдел:98/г-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Червен бряг", имот № 109018 

поКВС на гр.Средец.

1801 

20-07-2004
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

Имот-горско пасище с площ от 

105,517дка,отдел/подотдел: 98/г-

широколистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Червен бряг", имот№109019 по КВС 
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гр.Средец. 
на гр.Средец.

1802 

20-07-2004
3 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 

126,725дка,отдел/подотдел:98/б-

15,749дка,98/7-9,639дка поляна,98/г-

100,460дка,98/д-0,823дка широ-колистна 

гора, находящ се в м/ст"Червен 

бряг",имот № 109020 по КВС на 

гр.Средец.

1803 

20-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 

121,388дка,отдел/подотдел:98/6-

16,719дка,98/7-7,087дка поляна,98/г-

42,707дка,98/д-53,570дка,99/г-1,305дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Червен бряг",имот № 109021 по КВС 

на гр.Средец.

1804 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 

90,800дка,отдел/подотдел:98/8-6,128 дка 

поляна,98/д-78,352дка,99/г-6,319дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Червен бряг",имот № 109022по КВС 

на гр.Средец.

1805 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 

66,802дка,отдел/подотдел:98/8-9,850 дка 

поляна,98/д-56,952дка широколист-на 

гора,находящ се в м/ст"Червен бряг",имот 

№109023 по КВС на гр.Средец.

1806 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

63,387дка,отдел/подотдел:99/2-4,716 дка 

просека,99/3-2,153дка,99/4-4,497дка 

поляна,99/а-51,958дка,99/д-0,063дка 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Коловите кочини",имот № 110001 по 

КВС на гр.Средец.

1807 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

56,402дка поляна,99/а-53,930дка широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Коловите кочини",имот №110002 

поКВС на гр.Средец.

1808 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

99,023дка,отдел/подотдел:99/5-1,950 дка 

поляна,99/6-13,831дка голина,99/а-

41,968дка,99/б-41,274дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Коловите 

кочини",имот № 110003 по КВС на 

гр.Средец.

1809 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

57,959дка,отдел/подотдел:98/б-2,643 дка 

поляна,99/б-36,922дка голина,99/а-

4,154дка,99/б-12,375дка,99/г-1,865дка 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Коловите кочини",имот №110004 по 

КВС на гр.Средец.

1810 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

82,437дка,отдел/подотдел:99/6-7,490 

дка,голина,99/в-7,604дка,99/7-67,344дка 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Коловите кочини",имот №110005по 

КВС на гр.Средец.

1811 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

94,769дка,отдел/подотдел:99/6-0,844 дка 

голина,99/в-5,805дка,99/г-80,028дка,99/д-

8,092дка широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Коловите кочини",имот № 110006 по 

КВС на гр.Средец.

1812 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

80,078дка,отдел/подотдел:99/г-7,801 

дка,99/д-72,276дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Коловите кочини",имот №110007 по 

КВС нагр.Средец.

1813 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

58,071дка,отдел/подотдел:99/2-2,088 дка 

просека,99/д-55,983дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Коловите 

кочини",имот № 110008 поКВС на 

гр.Средец.

1814 

21-07-2004
3 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

5,770дка,отдел/подотдел:99/2-1,963 дка 

просека,99/д-3,807дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Коловите 

кочини",имот № 110010по КВС на 

гр.Средец.

1815 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

79,330дка,отдел/подотдел:100/2-3,425 

дка,100/8-0,660дка просека,100/4-3,339дка 

поляна,100/а-20,185дка,100/б-

12,080дка,100/е-39,641дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Пазара",имот 

№111001 по КВС на гр.Средец.

1816 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

94,581дка,отдел/подотдел:100/4-25,453 

дка поляна,100/а-9,198дка,100/б-

50,015дка,100/д-9,916дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Пазара",имот №

111002 по КВС на гр.Средец.

1817 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

90,757дка,отдел/подотдел:100/4-33,838 

дка поляна,100/а-14,058дка,100/б-

40,223дка,100/д-2,637дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Пазара",имот№111003 по КВС на 

гр.Средец.

1818 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

95,152дка,отдел/подотдел:100/3-5,250 дка 

дворно място,100/4-

20,134дкаполяна,100/а-48,268дка,100/б-

21,501дка широколистна гора,находящ 

сев м/ст"Пазара",имот № 111004 поКВС 

на гр.Средец.

1819 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

121,071дка,отдел/подотдел:100/1-1,549 

дка,100/4-18,895дка поляна,100/7-

4,330дка,100/8-0,343дка просека,100/а-

0,956дка,100/б-5,608дка,100/д-

7,955дка,100/е-81,436дка широколистна 

гора,находящсе в м/ст"Пазара",имот №

111005 по КВС на гр.Средец.

1820 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,394дка,отдел/подотдел:100/4-7,274 

дка,100/6-1,895дка поляна,100/7-2,497дка 

просека,100/д-51,361дка,100/е-2,367дка 

широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Пазара",имот № 111006 поКВС на 

гр.Средец.

1821 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

63,294дка,отдел/подотдел:100/5-13,158 

дка,100/6-13,085дка поляна,100/д-

37,050дка широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Пазара",имот № 111007 по КВСна 

гр.Средец.

1822 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

75,238дка,отдел/подотдел:101/2-

35,135дка поляна,101/б-

40,102дкашироколистна гора,находящ се 

вм/ст"Пазара",имот №111008 поКВС на 
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гр.Средец.

1823 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

143,850дка,отдел/подотдел:101/2-

35,480дка поляна,101/а-27,155дка,101/б-

65,123дка,101/в-16,092дка ши-роколистна 

гора,находящ се в м/ст"Пазара",имот 

№111009 по КВС нагр.Средец.

1824 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

103,758дка,отдел/подотодел:101/1-6,199 

дка,101/2-53,725дка поляна,101/3-

3,290дкакамионен път,101/а-

20,784дка,101/б-0,036дка,101/в-

0,101дка,101/г-15,034дка,101/д-

4,589дка,широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Пазара",имот №111010 поКВС на 

гр.Средец.

1825 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ на 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

82,876дка,отдел/подотдел:101/2-3,536 дка 

поляна,101/г-4,996дка,101/д-

74,343дка,широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Пазара",имот №111011 по КВСна 

гр.Средец.

1826 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

71,254дка,отдел/подотдел:101/д-

27,587дка,101/е-4,541дка,широколистна 

гора,101/ж-39,126дка иглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Пазара",имот 

№111012 по КВС на гр.Средец.

1827 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

92,582дка,отдел/подотдел:102/1-0,053 дка 

поляна,102/а-92,529дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Пазара",имот №

111013 по КВС нагр.Средец.

1828 

21-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

48,816дка,отдел/подотдел:103/а-

48,304дка широколистна гора,103/17-

0,511дка поляна,находящ се в 

м/ст"Пазара",имот №111014 по КВС 

нагр.Средец.

1829 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

53,402дка,отдел/подотдел:103/а-5,402 

дка,103/ж-25,286дка 

широколистнагора,103/17-22,224дка 

поляна,находящсе в м/ст"Пазара",имот №

111015 поКВС на гр.Средец.

1830 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

97,609дка,отдел/подотдел:102/1-7,169 

дка,102/2-5,891дка поляна,102/а-

75,472дка,102/б-9,078дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Пазара",имот№111016 по КВС на 

гр.Средец.

1831 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

84,754дка,отдел/подотдел:102/1-0,002 

дка,102/2-5,078дка поляна,102/а-

5,822дка,102/б-73,851дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Пазара",имот №111017 по КВС на 

гр.Средец.

1832 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

63,329дка,отдел/подотдел:103/ж-49,830 

дка широколистна гора,103/16-

7,602дка,103/17-5,896дка поляна,находящ 

сев м/ст"Пазара",имот № 111018 по 

КВСна гр.Средец.

1833 

22-07-2004
3 гр.Средец, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

23,791дка,отдел/подотдел:103/ж-0,455 дка 

широколистна гора,103/16-

23,336дкаполяна,находящ се в 

м/ст"Пазара",имот № 110019 по КВС на 

гр.Средец.

1834 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

107,965дка,отдел/подотдел:102/б-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Пазара",имот № 111020 по КВС на 

гр.Средец.

1835 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

86,539дка,отдел/подотдел:102/3-7,077 

дка,102/4-2,769дка,102/5-6,551дка поля-

на,102/6-3,491дка просека,102/б-58,917дка 

широколистна гора,102/в-

3,402дкаиглолистна гора,103/14-4,331дка 

поля-на,находящ се в м/ст"Пазара",имот 

№111021 по КВС на гр.Средец.

1836 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

70,904дка,отдел/подотдел:103/б-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Пазара",имот № 111022 поКВС на 

гр.Средец.

1837 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 

55,962дка,отдел/подотдел:103/б-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Пазара",имот № 111023 по КВС на 

гр.Средец.

1838 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 

91,813дка,отдел/подотдел:103/1-4,457 дка 

поляна,103/б-59,825дка,103/в-27,530дка 

широколистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Пазара",имот №111024 по КВС на 

гр.Средец.

1839 

22-07-2004
33 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 

61,992дка,отдел/подотдел:103/2-0,897 

дка,103/3-2,032дка поляна,103/в-

59,063дка широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Пазара",имот №111025по КВС на 

гр.Средец.

1840 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 

53,009дка,отдел/подотдел:103/2-0,295 дка 

поляна,103/в-52,713дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Пазара",имот 

№111026 по КВС на гр.Средец.

1841 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

100,741дка,отдел/подотдел:86/г-2,301 

дка,101/з-88,960дка,101/и-

8,663дкашироколистна гора,находящ се 

вм/ст"Пазара",имот №111027 поКВС на 

гр.Средец.

1842 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

8,755дка,отдел/подотдел:86/г-1,920 

дка,101/и-5,825дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Пазара",имот № 111028 по КВС на 

гр.Средец.

1843 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

27,338дка,отдел/подотдел:86/5-1,513 дка 

изкоп,86/г-0,252дка 

широколистнагора,101/5-1,822дка 

поляна,101/к-22,515дка иглолистна 

гора,находящсе в м/ст"Пазара",имот 

№111029 поКВС на гр.Средец.

1844 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

Имот-залесена територия с площ от 

70,149дка,отдел/подотдел:101/5-1,263 дка 

поляна,101/к-0,196дка 

иглолистнагора,104/3-0,039дка камионен 

път,104/5-2,020дка поляна,104/в-
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гр.Средец.
65,386дка широ-колистна гора,находящ се 

в м/ст"Паза-ра",имот №111030 по КВС на 

гр.Средец.

1845 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

53,811дка,отдел/подотдел:103/е-52,054 

дка, широколистна гора,103/15-1,757дка 

поляна,находящ се в 

м/ст"Паничковлагер",имот № 112001 по 

КВС на гр.Средец.

1846 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

49,156дка,отдел/подотдел:103/е-47,296 

дка широколистна гора,103/13-

0,163дка103/15-1,697дка поляна,находящ 

се вм/ст"Паничков лагер",имот №112002 

поКВС на гр.Средец.

1847 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

22,518дка,отдел/подотдел:104/6-4,679 дка 

поляна,104/г-1,973дка,104/д-15,866дка 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Паничков лагер",имот №112003 по 

КВС на гр.Средец.

1848 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

38,925дка,отдел/подотдел:103/е-14,180 

дка,широколистна гора, 103/11-0,702дка 

шосе,103/12-14,735дка дворно 

място,103/13-9,329дка поляна,находящ се 

вм/ст"Паничков лагер",имот №112004по 

КВС на гр.Средец.

1849 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

29,400дка,отдел/подотдел:103/е-13,331 

дка широколистна гора,103/10-

1,364дкапросека,103/11-4,170дка 

шосе,103/12-10,534дка дворно 

място,находящ се вм/ст"Паничков 

лагер",имот №112005по КВС на 

гр.Средец.

1850 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

4,330дка,отдел/подотдел:103/11-0,633 дка 

шосе,103/12-3,697дка дворно 

място,находящ се в м/ст"Паничков 

лагер",имот №112006 по КВС на 

гр.Средец.

1851 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т1. от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

41,324дка,отдел/подотдел:104/1-2,525 

дка,104/а-4,190дка,104/г-

34,609дкашироколистна гора,находящ се 

в м/ст"Паничков лагер",имот №112007 по 

КВС на гр.Средец.

1852 

22-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

37,870дка,отдел/подотдел:104/а-

36,492дка,104/г-1,378дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Паничков 

лагер"имот №112008 по КВС на 

гр.Средец.

1853 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

39,598дка,отдел/подотдел:104/а-38,958 

дка,104/г-0,640дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Паничков 

лагер",имот № 112009 по КВС на 

гр.Средец.

1854 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

61,222дка,отдел/подотдел:105/1-2,198 дка 

нелесопригодна голина,105/2-4,934дка 

поляна,105/а-54,090дка широ-колистна 

гора,находящ се в м/ст"Паничков 

лагер",имот №112010 поКВС на 

гр.Средец.

1855 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

98,458дка,отдел/подотдел:103/5-21,334 

дка,103/6-5,815дка,103/7-2,260дка,103/8-

2,668дка,103/9-10,820дка поляна,103/г-

21,981дка,103/д-33,580дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Паничков 

лагер",имот № 112012 по КВС на 

гр.Средец.

1856 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

83,475дка,отдел/подотдел:103/4-2,644 

дка,103/5-8,563дка,103/9-17,260дка 

поляна,103/г-3,414дка,103/д-51,593дка 

широко-листна гора,находящ се в 

м/ст"Паничковлагер",имот № 112011 по 

КВС на гр.Средец.

1857 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

116,170дка,отдел/подотдел:105/3-3,964 

дка,105/4-17,351дка,105/5-3,190дка,105/6-

1,173дка поляна,105/а-19,819дка,105/б-

70,672дка широколистна гора,находящсе 

в м/ст"Паничков лагер",имот №112013 по 

КВС на гр.Средец.

1858 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

160,827дка,отдел/подотдел:105/5-4,088 

дка,105/6-19,674дка,105/7-1,136дка,105/8-

1,393дка поляна,105/б-134,535дка широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Панич-

ков лагер",имот №112014 по КВС 

нагр.Средец.

1859 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

68,407дка,отдел/подотдел:105/б-

6,054дка,105/г-62,353дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Паничков лагер",имот № 112015 по 

КВС на гр.Средец.

1860 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

70,767дка,отдел/подотдел:104/2-3,855 дка 

поляна,104/б-66,913дка широко-листна 

гора,находящ се в 

м/ст"Голямкладенец",имот №113001 по 

КВС нагр.Средец.

1861 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

94,724дка,отдел/подотдел:104/2-7,501 дка 

поляна,104/б-87,224дка широко-листна 

гора,находящ се в 

м/ст"Голямкладенец",имот № 113002 по 

КВС нагр.Средец.

1862 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

106,706дка,отдел/подотдел:105/в-

103,706дка широколистна гора,105/14-

3,172дка поляна,находящ се в м/ст"Голям 

кладенец",имот №113003 поКВС на 

гр.Средец.

1863 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

77,019дка,отдел/подотдел:105/9-6,648 

дка,105/13-3,214дка поляна,105/в-

67,157дка широколистна гора,находящсе 

в м/ст"Голям кладенец",имот №113004 по 

КВС на гр.Средец.

1864 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

145,325дка,отдел/подотдел:115/3-7,401 

дка,камионен път,115/4-0,045дка,115/5-

26,911дка,115/7-6,676дка поляна,115/а-

23,237дка,115/в-52,171дка,115/г-28,886дка 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Голям кладанец",имот №113005по 

КВС на гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

76,579дка,отдел/подотдел:115/3-1,532 
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1865 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

дка,камионен път,115/5-0,709дка поля-

на,115/6-3,143дка нелесопригодна голи-

на,115/в-74,338дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Голям 

кладенец",имот №113006 по КВС на 

гр.Средец.

1866 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

90,451дка,отдел/подотдел:104/2-1,656 

дка,115/4-38,188дка поляна,115/3-

3,912дка камионен път,115/а-

41,855дка,115/б-4,841дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Голям 

кладенец",имот №113007 по КВС на 

гр.Средец.

1867 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

131,602дка,отдел/подотдел:104/2-2,082 

дка поляна,115/3-1,696дка 

камионенпът,115/а-100,922дка,115/б-

26,902дкашироколистна гора,находящ се 

в м/ст"Голям кладенец",имот №113008 

поКВС на гр.Средец.

1868 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

38,633дка,отдел/подотдел:63/5-0,627 

дка,115/3-2,141дка камионен път,63/б-

7,914дка,115/а-23,302дка широ-колистна 

гора,63/к-1,935дка иглолистнагора,115/1-

0,004дка изкоп,115/2-0,792дка 

просека,находящ се в 

м/ст"Ловнатачешма",имот №113009 по 

КВС на гр.Средец.

1869 

23-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

55,931дка,отдел/подотдел:63/6-0,943 дка 

поляна,63/б-0,448дка,115/а-50,994дка 

широколистна гора,115/2-2,770дка 

просека,находящ се в м/ст"Лов-на 

чешма",имот №113010 по КВС 

нагр.Средец.

1870 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

61,947дка,отдел/подотдел:107/1-7,709 

дка,107/2-6,791дка поляна,107/3-3,809дка 

нелесопригодна голина,107/а-43,639дка 

широколистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Болуджа",имот №114001по КВС на 

гр.Средец.

1871 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,331дка,отдел/подотдел:107/2-1,455 

дка,107/4-6,881дка ,107/6-31,122дка поля-

на,107/5-1,185дка камионен път,107/а-

24,689дка широколистна гора,находящсе 

в м/ст"Болуджа",имот №114002 поКВС на 

гр.Средец.

1872 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

14,295дка,отдел/подотдел:108/1-1,210 дка 

камионен път,108/е-

13,084дкашироколистна гора,находящ се 

вм/ст"Болуджа",имот №114003 поКВС на 

гр.Средец.

1873 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

77,373дка,отдел/подотдел:108/д-

76,487дка широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Болуджа",имот №114004 по КВС 

на гр.Средец.

1874 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

45,576дка,отдел/подотдел:108/3-

10,859дка поляна,108/д-34,717дка широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Болуд-

жа",имот №114005 по КВС на гр.Средец.

1875 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

42,733дка,отдел/подотдел:108/г-

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Болуджа",имот №114006 по КВС 

нагр.Средец.

1876 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

68,993дка,отдел/подотдел:108/г-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Болуджа",имот №114007 поКВС на 

гр.Средец.

1877 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

39,667дка,отдел/подотдел:108/г-

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Болуджа",имот №114008 поКВС на 

гр.Средец.

1878 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот -залесена територия с площ от 

36,360дка,отдел/подотдел:108/г-

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Болуджа",имот №114009 по КВС 

нагр.Средец.

1879 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

47,627дка,отдел/подотдел:108/г-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Болуджа",имот №114010 поКВС на 

гр.Средец.

1880 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

70,334дка,отдел/подотдел:108/в-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Болуджа",имот №114011 поКВС на 

гр.Средец.

1881 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

36,486дка,отдел/подотдел:109/а-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Болуджа",имот №114012 поКВС на 

гр.Средец.

1882 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

66,776дка,отдел/подотдел:187/в-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Каиш баир",имот №115001 поКВС 

на гр.Средец.

1883 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

58,754дка,отдел/подотдел:187/3-5,162 дка 

поляна,187/в-53,591дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Каишбаир",имот 

№115002 по КВС нагр.Средец.

1884 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

38,661дка,отдел/подотдел:187/1-2,043 

дка,кариера,187/б-36,618дка широко-

листна гора,находящ се в 

м/ст"Каишбаир",имот №115003 по КВС 

нагр.Средец.

1885 

26-07-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

28,376дка,отдел/подотдел:187/а-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Каиш баир",имот №115004 поКВС 

на гр.Средец.

1887 

28-07-2004
3

Чл.2 ал.1 т.6 и 9 от 

ЗОС.
общината

Масивна сграда /б.училище/ със застроена 

площ от160кв.м. и прилежащ терен от 

1551кв.м.,находящи се в УПИ парцел І-

54квартал 4 по плана на с.Росеново. Съгл. 

плана за регулация на селото одобрен със 

заповед №300-4-3/17.01.2003г 

имотаимота е отреден за училище.

1888 

30-07-2004
3

с.Момина Църква,област 

Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.6 и 9 от 

ЗОС.
общината

УПИ парцел VІІ имот 462 в квартал 58 с 

площ от 7780кв.м., целият парцел с площ 

от 13580кв.м. ведно с масивна сграда на 

три етажа със застроенаплощ от 

770кв.м.,находящи се в с.Момина Църква.
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1890 

07-09-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №53 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

37,665дка,отдел/подотдел-85/а-8,548 

дка,85/б-29,118дка иглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Големия 

припек",имот № 104025 по КВС на 

гр.Средец.

1897 

08-09-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗРна ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот с площ от 

675кв.м., представляващ парцел ІІ имот 

1220 квартал 81а по плана 

нагр.Средец,отреден за жилищно строи-

телство.

Отстъпено право на строеж на 

Димитър Григоров. 

1898 

08-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на Закона за 

общинската 

собственост. 

УПИ парцел ХІІІ квартал 31 с площ от 

510/960кв.м. ид.части по плана на 

с.Драчево,отреден за 

общественообслужване.

1899 

09-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

138,170дка,отдел/подотдел:199/1-6,808 

дка камионен път,199/2-1,882дка 

поляна,199/ж-20,133дка,199/и-

29,280дка,199/о-3,388дка иглолистна 

гора,199/з-0,098дка,199/к-15,499дка,199/л-

13,215дка,199/м-24,674дка,199/н-

23,193дка широколистнагора,находящ се 

в м/ст"Поляните",имот№048002 по КВС 

на с.Драчево.

1900 

09-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

161,988дка,отдел/подотдел:199/1-1,754 

дка камионен път,199/а-34,649дка,199/б-

199/б-37,967дка,199/в-11,603дка-широко-

листна гора,199/г-51,383дка,199/о-

5,017дка,199/п-19,617дка иглолистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Полянките",имот№048003 по КВС 

на с.Драчево.

1901 

09-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

111,511дка,отдел/подотдел:199/б-

4,790дка,199/д-42,714дка,199/е-34,198дка 

широколистна гора,199/г-29,810дка 

иглолистна гора,находящ се 

вм/ст"Полянките",имот №048004 поКВС 

на с.Драчево.

1902 

09-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

68,779дка,отдел/подотдел:199/д-

0,832дка,199/е-67,946дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Полянките",имот 

№048005 поКВС на с.Драчево.

1903 

09-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на 

ОСЗГгр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

84,787дка,отдел/подотдел:188/1- 0,694дка 

поляна,188/2-1,404дка сипей,188/3-

4,369дка паркинг,188/а-78,321дка 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Малкото сечище",имот №049001по 

КВС на с.Драчево.

1904 

09-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

79,162дка,отдел/подотдел:188/3-1,144 дка 

паркинг,188/4-0,663дка камионен 

път,188/5-0,013дка поляна,188/а-

50,850дка,188/б-26,491дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Малкото 

сечище",имот №049002 по КВС на 

с.Драчево.

1905 

09-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

83,051дка,отдел/подотдел:188/4-0,699 дка 

камионен път,188/5-6,882дка поля-

на,188/а-0,014дка,188/б-15,984дка,188/в-

10,162дка,188/г-39,174дка,188/д-

10,136дка широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Малкото сечище",имот №049003 по 

КВС на с.Драчево.

1906 

09-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

119,169дка,отдел/подотдел:188/6-

1,465дка поляна,188/г-9,686дка,188/д-

24,816дка,188/е-83,202дкашироколистна 

гора,находящ сев м/ст"Малкото 

сечище",имот №049004 по КВС на 

с.Драчево.

1907 

10-09-2004
3 с.Пънчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 и 9 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

УПИ имот пл.№ 65 квартал 14 по плана 

на с.Пънчево с площ от 5090/5900кв.м. 

идеални части и едноетажна масивна 

сграда/б.училище/ със застроена площот 

205кв.м.

1908 

10-09-2004
3 с.Пънчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 и 9 от ЗОС 

и пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

УПИ парцел V квартал 7 по плана на 

с.Пънчево с площ от 1140/1330кв.м. 

идеални части от парцела.

1909 

13-09-2004
3 гр.Средец,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Терен с площ от 1,963дка,находящ се в 

м/ст"Под село- СРГ",представ- ляващ 

имот №000902 по КВС нагр.Средец.

1910 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

181,229дка,отдел/подотдел:188/7-3,051 

дка,188/9-2,277дка поляна,188/8-

4,875дкашосе,188/д-4,451дка,188/ж-

114,439дка,188/з-6,392дка,188/и-

8,636дка,188/л-8,423дкашироколистна 

гора,188/к-26,430дка игло-листна 

гора,188/10-2,256дка камионен 

път,находящ се в м/ст"Малкото 

сечище",имот№049005 по КВС на 

с.Драчево.

1911 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

177,953дка,отдел/подотдел:181/2-

1,392дка,181/3-1,949дка поляна,181/4-

6,644дка шосе,181/в-167,427дка,181/г-

0,540дка широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Иван Георгиев връх",имот№050001 

по КВС на с.Драчево.

1912 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

140,423дка,отдел/подотдел:181/1-

2,312дка нелесопригодна голина,181/а-

103,849дка иглолистна гора,181/б-

24,231дка,181/ж-10,030дка широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Иван 

Георгиев връх",имот №050002 по КВС на 

с.Драчево.

1913 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

147,803дка,отдел/подотдел:181/а-

33,478дка иглолистна гора,181/г-

38,798дка,181/ж-43,515дка,181/з-

32,012дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Иван Георгиеввръх",имот №050003 

по КВС нас.Драчево.

1914 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

106,108дка,отдел/подотдел:181/4-

1,390дка шосе,181/г-50,300дка,181/ж-

44,410дка,181/з-10,006дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Иван Георгиев 

Връх",имот №050004 по КВС на 

с.Драчево.

1915 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

108,618дка,отдел/подотдел:181/4-

1,810дка шосе,181/г-47,925дка,181/ж-

40,943дка широколистна гора,181/д-

17,940дка иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Иван Георгиев връх",имот№050005 

по КВС на с.Драчево.

Имот-залесена територия с площ от 

96,359дка,отдел/подотдел:181/4-1,289 дка 
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1916 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

шосе,181/5-2,478дка камионен път,181/г-

55,596дка,181/е-8,374дка,181/ж-15,773дка 

широколистна гора,181/д-12,850дка 

иглолистна гора,находящ сев м/ст"Иван 

Георгиев връх",имот №050006 по КВС на 

с.Драчево.

1917 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

91,241дка,отдел/подотдел:189/1-7,566 дка 

поляна,189/а-83,676дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Мал-кото 

сечище",имот №051001 поКВС на 

с.Драчево.

1918 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

122,566дка,отдел/подотдел:189/1-7,145 

дка поляна,189/2-2,931дка камионен 

път,189/а-59,123дка,189/б-41,131дка 

широко-листна гора,находящ се в 

м/ст"Малкотосечище",имот №051002 по 

КВС на с.Драчево.

1919 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

153,100дка,отдел/подотдел:189/в-

70,272дка,189/г-77,914дка,189/д-4,914дка 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Малкото сечище",имот №051003 по 

КВС на с.Драчево.

1920 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

141,724дка,отдел/подотдел:189/в-

43,035дка,189/г-94,768дка,189/д-3,921дка 

широколистна гора,нахо-дящ се в 

м/ст"Малкото сечище",имот №051004 по 

КВС на с.Драчево.

1921 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решиние №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

203,637дка,отдел/подотдел:189/в-

87,682дка,189/г-36,355дка,189/д-

6,535дка,189/е-73,065дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Малкотосечище",имот №051005 по 

КВС нас.Драчево.

1922 

13-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

63,563дка,отдел/подотдел:189/е-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Малкото сечище",имот №051006 по 

КВС на с.Драчево.

1923 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот-залесена територия с площ от 

195,497дка,отдел/подотдел:196/4-2,208 

дка,198/2-5,319дка шосе,198/1-

3,534дка,198/3-1,365дка поляна,198/4-

1,571дкакамионен път,198/а-

16,608дка,198/г-3,676дка198/ж-7,647дка 

широк.гора,198/б-71,600дка,198/в-

16,367дка,198/д-7,903дка,198/е-

6,503дка,198/з-

51,195дкаиглол.гора,м/ст"Малкото 

сечище,имот№051007 по КВС на 

с.Драчево.

1924 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

166,757дка,отдел/подотдел:198/2-5,535 

дка шосе,198/4-1,534дка камионен 

път,198/б-12,748дка,198/з-

75,400дка,198/и-15,259дка иглолистна 

гора,198/ж-19,170дка,198/к-37,111дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Малкото сечище",имот №051008 по 

КВС на с.Драчево.

1925 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот-залесена територия с площ от 

138,128дка,отдел/подотдел:196/4-7,077 

дка шосе,196/з-5,879дка 

широколистнагора,197/а-125,173дка 

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Малкото сечище",имот №051009 по 

КВС на с.Драчево.

1926 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

143,503дка,отдел/подотдел:189/в-

115,562дка,189/г-22,258дка,189/д-

5,682дка широколистна 

гора,м/ст"Малкото сечище",имот 

№051010по КВС на с.Драчево.

1927 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

42,968дка,отдел/подотдел:190/1- 2,185дка 

поляна,190/г-40,783дка широ-колистна 

гора,находящ се в м/ст"Богдановска 

пътека",имот №052001по КВС на 

с.Драчево.

1928 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

135,788дка,отдел/подотдел:190/в-

13,048дка,190/г-103,912дка,190/е-

1,872дка,190/з-16,956дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Богдановска пътека",имот №052002 

по КВС нас.Драчево.

1929 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

144,087дка,отдел/подотдел:190/ж-

20,087дка,190/з-124,001дка широко-

листна гора,находящ се в 

м/ст"Богдановска пътека",имот №052003 

по КВС на с.Драчево.

1930 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

105,376дка,отдел/подотдел:190/2-0,002 

дка,196/3-1,631дка камионен път,190/ж-

44,614дка,190/з-46,886дка 

широколистнагора,196/д-12,243дка 

иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Богдановска пътека",имот №052004 

по КВС на с.Драчево.

1931 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

94,689дка,отдел/подотдел:190/2-1,407 дка 

камионен път,190/г-61,460дка,190/д-

17,197дка,190/е-14,625дкашироколистна 

гора,находящ се вм/ст"Богдановска 

пътека",имот №052005 по КВС на 

с.Драчево.

1932 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

209,189дка,отдел/подотдел:189/3-5,189 

дка камионен път,196/1-0,326дка,196/2-

6,537дка поляна,196/б-3,389дка,196/в-

12,684дка,196/е-30,103дка 

иглолистнагора,196/г-141,225дка,196/ж-

7,057дка,196/з-2,670дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Богдановска пъте-

ка",имот №052006 по КВС на с.Драчево.

1933 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

168,181дка,отдел/подотдел:189/3-

0,265дка камионен път,196/1-

1,028дкаполяна,196/а-9,886дка,196/г-

13,101дка,196/ж-59,181дка,196/з-

57,777дка широко-листна гора,196/б-

2,871дка,196/и-24,074дка иглолистна 

гора,находящсе в м/ст"Богдановска 

пътека",имот№052007 по КВС на 

с.Драчево.

1934 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

1,507дка , отдел/подотдел:190/а-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Богдановска пътека",имот№052008 

по КВС на с.Драчево.

1935 Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

Имот-залесена територия с площ от 

1,360дка,отдел/подотдел-190/б-
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15-09-2004

3 с.Драчево,област Бургас 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

широколистна гора, находящ се в 

м/ст"Богдановска пътека", имот№052009 

по КВС на с.Драчево.

1936 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл. 2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

124,753дка,отдел/подотдел:191/а-

60,128дка,192/а-13,975дка,192/б-

47,494дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Богдановскапътека",имот №053001 

по КВС нас.Драчево.

1937 

15-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

140,662дка,отдел/подотдел:191/а-

38,443дка,191/б-43,016дка,191/в-

0,074дка,192/б-34,962дка,192/в-24,166дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Богдановскапътека",имот №053002 

по КВС нас.Драчево.

1938 

17-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

116,975дка,отдел/подотдел:191/а-1,017 

дка,191/б-25,056дка,191/в-

51,186дка,192/в-25,166дка,192/г-12,117дка 

широ-колистна гора,192/1-0,206дка 

камио-нен път,192/3-2,228дка 

поляна,находящсе в м/ст"Богдановска 

пътека",имот№053003 по КВС на 

с.Драчево.

1939 

17-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

144,118дка,отдел/подотдел:191/в-

79,803дка,191/г-29,317дка,192/г-33,130дка 

широколистна гора,192/1-1,868дка 

камионен път,находящ се 

вм/ст"Богдановска пътека",имот №053004 

по КВС на с.Драчево.

1940 

17-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

158,468дка,отдел/подотдел:191/в-0,843 

дка,191/г-83,970дка,192/г-

71,611дкашироколистна гора,192/1-

2,044дкакамионен път,находящ се в 

м/ст"Богдановска пътека",имот №053005 

по КВС на с.Драчево.

1941 

17-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

215,787дка,отдел/подотдел:191/1-5,125 

дка камионен път,191/г-96,108дка,191/д-

114,554дка широколистна гора,находящ 

се в м/ст"Богдановска пътека",имот 

№053006 по КВС на с.Драчево.

1942 

17-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена тиритория с площ от 

104,754дка,отдел/подотдел:192/1-0,697 

дка,192/2-1,449дка камионен път,192/г-

80,975дка,192/д-21,633дка 

широколистнагора,находящ се в м/ст 

"Богдановска пътека",имот №053007 по 

КВС на с.Драчево.

1943 

17-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с полощ от 

140,028дка,отдел/подотдел:195/а-122,076 

дка,195/б-17,952дка иглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Богдановска 

пътека",имот №053008 по КВС на 

с.Драчево.

1944 

17-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

129,719дка,отдел/подотдел:195/а-

2,470дка,195/б-127,250дка 

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Богдановска пътека",имот №053009 

по КВС нас.Драчево.

1945 

17-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

62,173дка,отдел/подотдел:194/а-0,434 

дка,194/б-38,649дка иглолистна 

гора,194/д-23,090дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Богдановска пъте-

ка",имот №053010 по КВС на с.Драчево.

1946 

27-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

124,723дка,отдел/подотдел:194/1-6,220 

дка поляна,194/а-17,620дка,194/б-

15,672дка иглолистна гора,194/в-

5,022дка,194/г-8,061дка,194/д-72,128дка 

широко-листна гора,находящ се в 

м/ст"Богда-новска пътека",имот №053011 

по КВСна с.Драчево.

1947 

27-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

107,731дка,отдел/подотдел:194/1-0,378 

дка поляна,194/а-10,374дка 

иглолистнагора,194/в-7,071дка,194/г-

18,445дка,194/д-71,463дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Богдановска 

пътека",имот №053012 по КВС на 

с.Драчево.

1948 

27-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

88,042дка,отдел/подотдел:194/г-

0,005дка,194/д-88,037дка широколист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Богдановскапътека",имот №053013 

по КВС нас.Драчево.

1949 

27-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

159,959дка,отдел/подотдел:193/а-

124,200дка,193/б-14,947дка,193/в-

20,812дка широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Богдановска пътека",имот 

№053014 по КВС на с.Драчево.

1950 

27-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

153,027дка,отдел/подотдел:193/а-

12,534дка,193/б-23,067дка,193/в-

117,426дка широколистна гора,находящ 

се в м/ст"Богдановска пътека",имот 

№053015 по КВС на с.Драчево.

1951 

27-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- поляна с площ от 175,342дка, 

отдел/подотдел:186/1,находящ се в 

м/ст"Лозова нива",имот №054001 по КВС 

на с.Драчево.

1952 

27-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-поляна с площ от 197,390дка, 

отдел/подотдел:197/1, находящ се в 

м/ст"Лозова нива", имот №054002по КВС 

на с.Драчево.

1953 

29-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-поляна с площ от 116,650дка, 

отдел/подотдел:186/1,находящ се в 

м/ст"Лозова нива",имот №054003по КВС 

на с.Драчево.

1954 

29-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-поляна с площ от 93,674дка, 

отдел/подотдел:186/1, находящ се в 

м/ст"Лозова нива",имот №054004по КВС 

на с.Драчево.

1955 

29-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-поляна с площ от 77,989дка, 

отдел/подотдел:186/1, находящ се в 

м/ст"Лозова нива",имот №054005по КВС 

на с.Драчево.

1956 

29-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-поляна с площ от 70,525дка, 

отдел/подотдел:186/1,находящ се в 

м/ст"Лозова нива",имот №054006по КВС 

на с.Драчево.

1957 

30-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

52,448дка,отдел/подотдел:187/2- 2,460дка 

поляна,187/г-49,987дкашироколистна 

гора,находящ се вм/ст"Аврамов 

мост",имот №044001по КВС на 

с.Драчево.

Имот-залесена територия с площ от 
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1958 

30-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

116,519дка,отдел/подотдел:177/а-

16,533дкау177/б-97,211дка,177/в-

2,775дка,широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Варницата",имот №045001 по КВС 

на с.Драчево.

1959 

30-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

143,533дка,отдел/подотдел:178/1-

0,350дка камионен път,178/а-

2,734дка,178/г-3,133дка иглолистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Варницата",имот№045002 по КВС 

на с.Драчево.

1960 

30-09-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

124,027дка,отдел/подотдел:178/1-

1,690дка камионен път,178/а-

76,468дка,178/д-9,006дка,178/е-

8,340дка,178/ж-27,529дка широколистна 

гора,178/г-0,993дка иглолистна гора,нахо-

дящ се в м/ст"Варницата",имот №045003 

по КВС на с.Драчево.

1961 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

129,638дка,отдел/подотдел:177/б-

80,666дка,177/в-8,000дка,177/к-

40,973дка,широколистна гора,находящ 

сев м/ст"Варницата",имот №045004 по 

КВС на с.Драчево.

1962 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

103,898дка,отдел/подотдел:177/1-1,221 

дка камионен път,177/б-9,121дка,177/в-

67,598дка,177/г-8,000дка,177/к-17,958дка 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Варницата",имот №045005 поКВС 

на с.Драчево.

1963 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

102,709дка,отдел/подотдел:178/1-3,437 

дка камионен път,178/е-17,597дка,178/ж-

81,675дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Варницата",имот№045006 по КВС 

на с.Драчево.

1964 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

156,791дка,отдел/подотдел:178/2-

2,451дка поляна,178/г-6,029дка,178/и-

18,868дка иглолистна гора,178/д-

2,294дка,178/з-127,147дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Варницата",имот 

№045007 по КВСна с.Драчево.

1965 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

125,129дка,отдел/подотдел:200/а-

3,115дка,200/в-17,285дка 

иглолистнагора,200/б-104,749дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Варницата",имот №045008 по КВС 

на с.Драчево.

1966 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

95,503дка,отдел/подотдел:200/1-8,925 дка 

камионен път,200/в-0,045дка,200/г-

4,280дка иглолистна гора,200/д-82,252дка 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Варницата",имот № 045009 поКВС 

на с.Драчево.

1967 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

92,962дка,отдел/подотдел:200/б-

74,910дка широколистна гора,200/в-

18,052дка иглолистна гора,находящсе в 

м/ст"Варницата",имот №045010по КВС 

на с.Драчево.

1968 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

110,470дка,отдел/подотдел:176/а-

27,649дка,176/г-

1,610дкаиглолистнагора,176/б-

30,968дка,176/в-50,243дкашироколистна 

гора,находящ се в м/ст"Варницата",имот 

№045011 поКВС на с.Драчево.

1969 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец.. 

Имот-залесена територия с площ от 

175,509дка,отдел/подотдел:175/в-

26,580дка,176/в-72,938дка широко-листна 

гора,176/а-75,991дка игло-листна 

гора,находящ се в м/ст"Варницата",имот 

№045012 поКВС на с.Драчево.

1970 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

140,624дка,отдел/подотдел:176/а-

46,523дка иглолистна гора,176/в-

94,101дка широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Варницата", имот №045013 по 

КВС на с.Драчево.

1971 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

99,991дка,отдел/подотдел:176/в-

75,083дка широколистна гора,176/г-

24,908дка иглолистна гора,находящсе в 

м/ст"Варницата",имот №045014по КВС 

на с.Драчево.

1972 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

78,539дка,отдел/подотдел:176/1-

2,410дка,камионен път,176/г-76,129дка 

иглолистна гора,находящ сев 

м/ст"Варницата",имот №045015по КВС 

на с.Драчево.

1973 

01-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

159,831дка,отдел/подотдел:182/1-

2,421дка поляна,182/2-7,224дка сечи-

ще,182/а-76,762дка,182/б-47,580 

дкашироколистна гора,182/в-

25,841дкаиглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Цигански връх",имот №046001 

поКВС на с.Драчево.

1974 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

95,795дка,отдел/подотдел:182/3-3,256 

дка,182/4-3,239дка поляна,182/в-

89,301дка иглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Цигански връх",имот №046002 

поКВС на с.Драчево.

1975 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

168,603дка,отдел/подотдел:182/3-

5,735дка,182/4-3,624дка поляна,182/в-

77,449дка,182/г-81,796дкаиглолистна 

гора,находящ се в м/ст"Цигански 

връх",имот №046003 поКВС на 

с.Драчево.

1976 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

191,661дка,отдел/подотдел:183/1-

8,460дка поляна,183/а-93,481дка,183/б-

88,179дка,183/в-1,541дка широ-колистна 

гора,находящ се в м/ст"Лозова нива",имот 

№046004 поКВС на с.Драчево.

1977 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

85,555дка,отдел/подотдел:183/б-

23,991дка,183/в-61,564дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Лозова нива",имот 

№046005 поКВС на с.Драчево.

1978 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

135,010дка,отдел/подотдел:184/б-

66,487дка широколистна гора,184/в-

68,523дка иглолистна гора,находящсе в 

м/ст"Лозова нива" имот №046006 по КВС 

на с.Драчево.

Имот-залесена територия с площ от 
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1979 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

144,677дка,отдел/подотдел:184/а-

25,354дка,184/б-87,926дка широко-листна 

гора,184/в-31,397дка игло-листна 

гора,находящ се в м/ст"Лозова нива",имот 

№046007 поКВС на с.Драчево.

1980 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

112,337дка,отдел/подотдел:185/1-

5,717дка поляна,185/а-83,064дка,185/б-

11,768дка,185/в-11,789дкашироколистна 

гора,находящ се в м/ст"Лозова нива",имот 

№046008по КВС на с.Драчево.

1981 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

84,890дка,отдел/подотдел:185/а-

37,128дка,185/б-21,390дка,185/в-

26,372дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Лозова нива",имот №046009 по 

КВС на с.Драчево.

1982 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

102,136дка,отдел/подотдел:185/а-

64,730дка,185/б-6,370дка,185/в-31,037дка 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Лозова нива",имот №046010по КВС 

на с.Драчево.

1983 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

132,506дка,отдел/подотдел:185/4-3,922 

дка поляна,185/а-89,191дка,185/в-

39,392дка широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Лозова нива",имот №046011 по 

КВС на с.Драчево.

1984 

04-10-2004
5 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

73,732дка,отдел/подотдел:180/1-1,527 

дка,180/2-9,080дка поляна,180/а-

42,748дка,180/е-7,481дка иглолистна 

гора,180/б-11,055дка,180/л-1,741дка 

широко-листна гора,находящ се в 

м/ст"Картал-чето",имот №047001 по КВС 

на с.Драчево.

1985 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

119,348дка,отдел/подотдел:180/а-

49,338дка,180/е-61,442дка 

иглолистнагора,180/б-0,966дка,180/к-

5,403дка,180/л-2,197дка широколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Карталчето",имот№047002 по КВС 

на с.Драчево.

1986 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

98,010дка,отдел/подотдел:180/а-

26,777дка,180/е-49,869дка 

иглолистнагора,180/в-9,029дка,180/ж-

0,363дка,180/з-4,787дка,180/и-

6,431дка,180/к-0,754дка широколистна 

гора,находящсе в м/ст"Карталчето",имот 

№047003по КВС на с.Драчево.

1987 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

136,666дка,отдел/подотдел:180/а-21,352 

дка,180/е-62,736дка иглолистна 

гора,180/в-15,015дка,180/г-

9,464дка,180/д-12,751дка,180/ж-

10,927дка,180/з-4,421дка широколистна 

гора,находящ сев м/ст"Карталчето",имот 

№047004по КВС на с.Драчево.

1988 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

76,196дка,отдел/подотдел:180/а-8,876 

дка,180/е-11,052дка иглолистна 

гора,180/в-6,958дка,180/г-0,997дка,180/д-

48,313дка широколистна гора,находящсе 

в м/ст"Карталчето",имот №047005по КВС 

на с.Драчево.

1989 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

120,307дка,отдел/подотдел:179/1-0,793 

дка,179/2-1,411дка поляна,179/а-

16,546дка,179/б-9,633дка,179/г-37,868дка 

широ-колистна гора,179/в-

26,180дка,179/к-27,876дка иглолистна 

гора,находящсе в м/ст"Карталчето",имот 

№047006по КВС на с.Драчево.

1990 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

112,455дка,отдел/подотдел:179/а-3,244 

дка,179/г-28,707дка,179/д-0,046дка,179/е-

0,012дка широколистна гора,179/в-

31,681дка,179/к-48,765дка 

иглолистнагора,находящ се в 

м/ст"Карталчето",имот №047007 по КВС 

на с.Драчево.

1991 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

120,449дка,отдел/подотдел:179/д-

33,509дка,179/е-57,189дка широко-листна 

гора,179/ж-0,536дка,179/к-29,216дка 

иглолистна гора,находящсе в 

м/ст"Карталчето",имот №047009 по КВС 

на с.Драчево.

1992 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

114,861дка,отдел/подотдел:179/в-2,984 

дка,179/к-27,946дка иглолистна 

гора,179/г-10,253дка,179/д-

30,933дка,179/е-42,746дка широколистна 

гора,нахо-дящ се в м/ст"Карталчето",имот 

№047008 по КВС на с.Драчево.

1993 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

118,001дка,отдел/подотдел:179/д-

0,245дка,179/е-37,483дка 

широколистнагора,179/ж-30,676дка,179/к-

49,596дкаиглолистна гора,находящ се в 

м/ст"Карталчето",имот №047010 по 

КВСна с.Драчево.

1994 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

107,165дка,отдел/подотдел:179/е-0,557 

дка,179/з-4,363дка,179/и-

12,499дкашироколистна гора,179/ж-

47,001дка,179/к-42,744дка иглолистна 

гора,нахо-дящ се в м/ст"Карталчето",имот 

№047011по КВС на с.Драчево.

1995 

04-10-2004
3 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №75 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

141,519дка,отдел/подотдел:199/1-

2,969дка камионен път,199/ж-

127,485дка,199/и-1,119дка иглолистна 

гора,199/з-9,946дка широколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Полянките",имот№048001 по КВС 

на с.Драчево.

1996 

07-10-2004
3

с.Долно Ябълково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от Закона 

за общинската 

собственост.

общината

Двуетажна масивна жилищна сграда със 

застроена площ от 105кв.м.,нахо- дяща се 

в УПИ парцел ІІІ им.79 квартал30 по 

плана на с.Долно Ябълково.

1997 

28-10-2004
2 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

84,971ска,отдел/подотдел:12/а- широ-

колиства гора,находящ се в 

м/ст"Перушова гора", имот № 175014 

поКВС на с.Светлина.

1998 

28-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

107,172дка,отдел/подотдел: 12/а-

широколистна гора, находящ се 

вм/ст"Перушова гора", имот №175015 по 

КВС на с.Светлина.

1999 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

Имот-залесена територия с площ от 

53,122дка,отдел/подотдел:12/а-
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28-10-2004

3 с.Светлина,област Бургас 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Перушова гора",имот №175016по 

КВС на с.Светлина.

2000 

28-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

42,675дка,отдел/подотдел:12/а-11,897 

дка,12/в-4,998дка,12/г-25,780дка широ-

колистна гора, находящ се в 

м/ст"Перушова гора",имот № 175017 

поКВС на с.Светлина.

2001 

28-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

75,252дка,отдел/подотдел: 12/в-14,005 

дка,12/г-61,247дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст "Перушова гора", 

имот№175018 по КВС на с.Светлина.

2002 

28-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

132,990дка,отдел/подотдел:12/в-

80,147дка,12/г-52,844дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Перушова гора",имот №175019 по 

КВС на с.Светлина.

2003 

28-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

91,877дка,отдел/подотдел:12/б-60,579 

дка,12/в-31,241дка,12/г-0,058дка,широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Перушова гора",имот №175020 

поКВС на с.Светлина.

2004 

28-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

37,105дка,отдел/подотдел:19/2-0,024 дка 

камионен път,20/4-0,081дка голина,20/6-

1,341дка поляна,20/б-9,666дка,20/в-

25,993дка широколистна 

гора,м/ст"Сартенек",имот №177018 по 

КВСна с.Светлина.

2005 

28-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

имот-залесена територия с площ от 

48,020дка,отдел/подотдел:20/4- 47,788дка 

голина,20/в-0,232дка широ-колистна 

гора,находящ се в м/ст"Сартенек",имот 

№177019 по КВСна с.Светлина.

2006 

28-10-2004
3 с.Светлина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

14,168дка,отдел/подотдел:19/2-1,295 дка 

камионен път,19/4-

12,871дкаполяна,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот №177020 по КВС на 

с.Светлина.

2007 

28-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

119,375дка,отдел/подотдел:19/а-2,863 

дка,19/б-0,114дка,19/в-34,314дка,19/г-

81,008дка,19/д-1,076дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот № 177021 по КВС на 

с.Светлина.

2008 

28-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

185,113дка,отдел/подотдел:19/1-19,111 

дка поляна,19/2-0,699дка камионен 

път,19/3-16,041дка сечище,19/а-

17,443дка,19/б-82,812дка,19/в-

3,384дка,19/г-43,045дка,20/в-2,578дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Сартенек", имот №177022 по КВС на 

с.Светлина.

2009 

28-10-2004
3 с.Светлина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

106,696дка,отдел/подотдел:19/1-76,960 

дка поляна,19/3-7,317дка сечище,19/б-

10,925дка,19/г-11,495дка широ-колистна 

гора, находящ се в м/ст"Сартенек",имот 

№177023 по КВС нас.Светлина.

2010 

28-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

10,620дка,отдел/подотдел: 19/1-

поляна,находящ се в м/ст"Сартенек", 

имот №177024 по КВС на с.Светлина.

2011 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

88,074дка,отдел/подотдел:18/2-8,427 

дка,18/3-25,184дка поляна,18/в-

36,904дка,18/г-17,559дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот № 177025 по КВС на 

с.Светлина.

2012 

29-10-2004
3 с.Светлина, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

138,062дка,отдел/подотдел:18/а-44,128 

дка,18/в-42,618дка,18/г-51,317дка широ-

колистна гора,находящ се в м/ст"Сар-

тенек",имот № 177026 по КВС 

нас.Светлина.

2013 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

146,174дка,отдел/подотдел:18/1-2,484 дка 

поляна,18/а-131,449дка,18/б-

7,078дка,18/г-5,163дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Сартенек",имот 

№177027 по КВС на с.Светлина.

2014 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

120,897дка,отдел/подотдел:18/2-8,491 дка 

поляна,18/а-60,016дка,18/г-

22,490дка,18/д-14,133дка,19/а-

13,105дка,19/д-2,663 дка широколистна 

гора,находящсе в м/ст"Сартенек", имот 

№177028 поКВС на с.Светлина.

2015 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

118,429дка,отдел/подотдел:19/г-

60,256дка,19/д-58,173дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот №177029 по КВС на 

с.Светлина.

2016 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

102,766дка, отдел/подотдел:17/в-48,395 

дка,17/г-54,371дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Сартенек", имот 

№177030 по КВС на с.Светлина.

2017 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

138,082дка,отдел/подотдел:17/2-2,383 дка 

поляна,17/б-13,095дка,17/в-122,604дка 

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Сартенек",имот № 177031 поКВС 

на с.Светлина.

2018 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

96,630дка,отдел/подотдел:13/1-68,541 

дка,13/2-9,947дка поляна,13/в-18,142дка 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Перушова гора",имот №175001по 

КВС на с.Светлина.

2019 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

грл.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

72,425дка,отдел/подотдел:13/2-8,365 

дка,поляна,13/а-64,060дка широколист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Перушовагора",имот №175002 по 

КВС на с.Светлина.

2020 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

51,974дка,отдел/подотдел:13/а-

51,974дка,широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Перушова гара",имот №175003 по 

КВС на с.Светлина.

2021 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

51,087дка,отдел/подотдел:13/3-13,357 дка 

поляна,13/а-26,826дка,13/в-10,903дка 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Перушова гора", имот №175004по 

страница 72 от 92Резултат от търсенето

17.2.2015 г.http://192.168.1.6/E_Municipality/Acts/search_result_main_register.php



КВС на с.Светлина.

2022 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

51,935дка,отдел/подотдел:13/3-20,540 

дка,поляна, 13/а-31,395дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Перу-шова 

гора",имот №175005 по КВС 

нас.Светлина.

2023 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

60,860дка,отдел/подотдел:13/3-8,203 дка, 

поляна,13/в-43,740дка широколист-на 

гора,находящ се в 

м/ст"Перушовагора",имот № 175006 по 

КВС на с.Светлина.

2024 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

41,926дка,отдел/подотдел:13/3-5,757 дка 

поляна,13/в-36,169дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Перу-шова 

гора",имот №175007 по КВС 

нас.Светлина.

2025 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

64,623дка,отдел/подотдел 13/д- широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Перушова гора",имот № 175008 

поКВС на с.Светлина.

2026 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

37,988дка,отдел/подотдел:13/в-1,757 

дка,13/г-28,253дка,13/д-7,978дка широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Перушова гора",имот № 175009 

поКВС на с.Светлина.

2027 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

35,575дка,отдел/подотдел:13/в-22,213 

дка,13/г-13,362дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Перушова 

гора",имот № 175010 по КВС на 

с.Светлина.

2028 

29-10-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

44,363дка,отдел/подотдел:13/а-11,635 

дка,13/в-32,729дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Перушова 

гора",имот №175011 по КВС на 

с.Светлина.

2029 

03-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

47,840дка,отдел/подотдел: 13/а-31,492 

дка,13/б-16,320дка,13/в-0,028дка широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Перушова гора",имот №175012 

поКВС на с.Светлина.

2030 

03-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

46,394дка,отдел/подотдел:13/2-1,878 

дка,поляна, 13/а-0,367дка, 13/б-44,149дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Перушова гора",имот №175013 по 

КВС на с.Светлина.

2031 

03-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

27,389дка,отдел/подотдел:21/д-

широколистна гора,находящ се 

вм/ст"Драците",имот №176001 поКВС на 

с.Светлина.

2032 

03-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №63 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

76,832ка,отдел/подотдел:17/б-19,400 

дка,17/в-57,433дка,широкол.гора 

вм/ст"Сартенек",имот №177032 поКВС на 

с.Светлина.

2033 

03-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

3,300дка,отдел/подотдел:21/д-широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Драците", имот №176002 по КВС 

нас.Светлина.

2034 

03-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

23,926дка,отдел/подотдел:21/а-широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Драците",имот №176003 по КВСна 

с.Светлина.

2035 

03-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

21,747дка,отдел/подотдел:21/1- 15,015дка 

поляна,21/а-6,732дкашироколистна 

гора,находящ сев м/ст"Драците", имот 

№176004 поКВС на с.Светлина.

2036 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 88,593дка, 

отдел/подотдел:21/1-5,809дка поляна, 

21/а-82,784дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Драците",имот 

№176005 по КВС на с.Светлина.

2037 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 63,934дка 

отдел/подотдел:21/1-3,619дка поляна, 

21/а-60,316дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Драците", имот 

№176006 по КВС на с.Светлина.

2038 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 39,063дка, 

отдел/подотдел:21/а-2,467дка,21/в-36,596 

дка широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Драците",имот №176007 по КВСна 

с.Светлина.

2039 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 58,808дка, 

отдел/подотдел:21/в-58,808дка,21/г-

6,229дка широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Драците",имот №176008 поКВС на 

с.Светлина.

2040 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 68,124 

дка,отдел/подотдел:21/в-68,124дка,21/г-

4,428дка широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Драците",имот №176009 по КВС на 

с.Светлина.

2041 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 51,882дка, 

отдел/подотдел:21/а-7,850дка,21/б-1,777 

дка,21/в-42,256дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Драците",имот 

№176010 по КВС на с.Светлина.

2042 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

39,538 дка,отдел/подотдел:21/а-

16,379дка,21/б- 20,686дка,21/в-2,473дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Драците",имот №176011 по КВС на 

с.Светлина.

2043 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 44,161 

дка,отдел/подотдел:21/а-широколист- на 

гора,находящ се в м/ст"Драците",имот 

№176012 по КВС на с.Светлина.

2044 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот -горско пасище с площ от 33,806 

дка,отдел/подотдел:21/б-11,144дка, 21/в-

22,662дка,широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Драците",имот№176013 по КВС на 

с.Светлина.

2045 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 35,424 

дка,отдел/подотдел:21/б-10,882дка, 21/в-

24,542дка широколистна гора,находящ се 

в м/ст"Драците",имот№176014 по КВС на 

с.Светлина.

2046 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

Имот-горско пасище с площ от 18,898 

дка,отдел/подотдел:21/2-2,426дка го-

лина,21/б-8,964дка,21/в-7,508дка широ-

колистна гора,находящ се в 

страница 73 от 92Резултат от търсенето
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гр.Средец. м/ст"Драците",имот №176015 по КВСна 

с.Светлина.

2047 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-горско пасище с площ от 25,485 

дка,отдел/подотдел:21/2-7,355дка го-

лина,21/в-18,111дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Драците",имот №176016 по КВС на 

с.Светлина.

2048 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

69,320дка,отдел/подотдел:20/ж-широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот №177001 по КВСна 

с.Светлина.

2049 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

57,819дка,отдел/подотдел:20/2-2,774 дка 

поляна,20/ж-55,045дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Сар-тенек", имот 

№177002 по КВС нас.Светлина.

2050 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

54,955дка,отдел/подотдел:20/3-16,918 дка 

поляна,20/ж-38,036дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот №177003 по КВС на 

с.Светлина.

2051 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

71,313дка,отдел/подотдел:20/3-13,642 дка 

поляна,20/4-48,797дка голина,20/ж-

8,874дка широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот№177004 по КВС на 

с.Светлина.

2052 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

64,582дка,отдел/подотдел:20/4-16,358 дка 

голина,20/ж-48,224дка широколист-на 

гора, находящ се в м/ст"Сартенек",имот 

№ 177005 по КВС на с.Светлина.

2053 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

50,683дка,отдел/подотдел:20/4-11,936 дка 

голина,20/ж-38,747дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Сартенек",имот №

177006 по КВС нас.Светлина.

2054 

04-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

40,949дка,отдел/подотдел:19/1-0,434 

дка,20/1-16,868дка поляна,20/а-

8,607дка,20/г-2,013дка,20/д-13,028дка 

широ-колистна гора,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот №177007 по КВСна 

с.Светлина.

2055 

05-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

45,432дка,отдел/подотдел:20/г-4,985 

дка,20/д-25,557дка,20/е-5,591дка,20/з-

9,298дка широколистна гора,находящсе в 

м/ст"Сартенек",имот №177008по КВС на 

с.Светлина.

2056 

05-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

12,985дка,отдел/подотдел:20/д-4,680 

дка,20/з-8,304дка широколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот№177009 по КВС на 

с.Светлина.

2057 

05-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

23,804дка,отдел/подотдел:20/4-6,345 дка 

голина,20/д-9,646дка,20/з-

7,813дкашироколистна гора,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот № 177010 по КВС 

нас.Светлина.

2058 

05-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена тиритория с площ от 

33,030 дка,отдел/подотдел:20/4-21,785 дка 

голина,20/д-11,244дка широколист-на 

гора, находящ се в м/ст"Сартенек",имот 

№177011 по КВС на с.Светлина.

2059 

05-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

48,1127дка,отдел/подотдел:20/4-0,316 дка 

голина,20/5-1,333дка поляна,20/в-

3,909дка,20/г-6,757дка,20/д-

18,997дка,20/и-16,815дка, шероколистна 

гора,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот№177012 по КВС на 

с.Светлина.

2060 

05-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

113,332дка,отдел/подотдел:20/5-1,093 дка 

поляна,20/б-0,993дка,20/в-29,744дка,20/г-

45,280дка,20/д-22,231дка,20/и-13,990дка 

широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот№177013 по КВС на 

с.Светлина.

2061 

05-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

81,699дка,отдел/подотдел:20/б-21,320 

дка,20/в-9,804дка,20/г-33,198дка,20/д-

17,377дка широколистна гора,нахо-дящ се 

в м/ст"Сартенек",имот №177014 по КВС 

на с.Светлина.

2062 

05-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

39,828дка,отдел/подотдел:20/1-9,614 дка 

поляна,20/б-16,298дка,20/в-3,258дка,20/г-

4,883дка,20/д-5,775дка широко-листна 

гора,находящ се в м/ст"Сар-тенек", имот 

№177015 по КВС нас.Светлина.

2063 

05-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

49,225дка,отдел/подотдел:20/4-48,621 дка 

голина,20/г-0,073дка,20/д-0,532дка 

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Сартенек",имот №177016 поКВС на 

с.Светлина.

2064 

05-11-2004
3 с.Светлина,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №64 от 

05.12.2003г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,240дка,отдел/подотдел:20/4-61,368 дка 

голина,20/5-2,354дка поляна,20/в-

1,518дка широколистна гора,находящ се в 

м/ст"Сартенек",имот №177007 поКВС на 

с.Светлина.

2065 

10-11-2004
3 с.Сливово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №854 от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец.

Имот-пасище с храсти с площ от 797,821 

дка,девета категория, находящ се в 

м/ст"Четишеница", имот №000072 поКВС 

на с.Сливово.

2066 

10-11-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Урегулиран поземлен имот парцел ХХІІІ 

квартал 98 по плана на гр. Средец с площ 

от 285кв.м.,отреденпо ЗРП за магазини.

2067 

10-11-2004
3 гр.Средец,област Бургас 

Пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

Урегулиран поземлен имот парцел І 

квартал 10 с площ от 786/1485кв.м. 

идеални части от имота, отреденпо ЗРП за 

комплексно застрояване.

2068 

12-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец 

Имот- изостав.тр.нас. с площ от 2,235 дка, 

девета категория ,находящ се в 

м/ст"Дяковата кашла",имот №000092по 

КВС на с.Сливово.

2069 

12-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 2,762 

дка,осма категория ,находящ се в м/ст 

"Дяковата кашла",имот №000093 поКВС 

на с.Сливово.

2070 

12-11-2004
3 с.Сливово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изост.тр.нас. с площ от 29,182дка, 

осма категория, находящ се в м/ст 

"Дяковата кашла",имот №000097 поКВС 

на с.Сливово.

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и Имот-изостав.тр.нас. с площ от 12,945 

страница 74 от 92Резултат от търсенето
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2071 

12-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

решение № 854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

дка,пета категория, находящ се в м/ст 

"Кръстева река", имот № 000110 поКВС 

на с.Сливово.

2072 

15-11-2004
3 с.Сливово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 854А/ от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 

1,102дка,четвърта категория, находящ се 

в м/ст"Субонар",имот №000140 по КВС 

на с.Сливово.

2073 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 

4,289дка,седма категория,находящ се в 

м/ст"Невестино бърдо", имот№000151 по 

КВС на с.Сливово.

2074 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 

2,745дка,седма категория,находящ се в 

м/ст"Новата вода",имот №000152по КВС 

на с.Сливово.

2075 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- изостав.тр.нас. с площ от 2,126дка, 

седма категория, находящ се в м/ст 

"Новата вода", имот № 000154 по КВСна 

с.Сливово.

2076 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 29,815дка, 

седма категория,находящ се в м/ст 

"Новата вода", имот № 000157 по КВСна 

с.Сливово.

2077 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 25,425дка, 

седма категория ,находящ се в м/ст 

"Невестино бърдо",имот №000159 поКВС 

на с.Сливово.

2078 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот- изостав.тр.нас. с площ от25,196дка, 

осма категория ,находящ се в м/ст 

"Четишеница",имот №000175 по КВСна 

с.Сливово.

2079 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 8,529дка, 

осма кетугория,находящ се в м/ст 

"Алатлийски път",имот №000176 поКВС 

на с.Сливово.

2080 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 6,060дка, 

осма категория,находящ се в м/ст 

"Бабата", имот № 000186 по КВС 

нас.Сливово.

2081 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 13,118дка, 

девета категория,находящ се в м/ст 

"Гюрова круша",имот №000214 по КВСна 

с.Сливово.

2082 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

имот-изостав.тр.нас. с площ от 4,068дка, 

девета категория, находящ се в м/ст 

"Гюрова круша",имот № 000215 по 

КВСна с.Сливово.

2083 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 4,359дка, 

осма категория,находящ се в м/ст 

"Гюрова круша",имот № 000221 по КВС 

на с.Сливово.

2084 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1от ЗОС и 

решение № 854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 2,287дка, 

осма категория, находящ се в м/ст 

"Вълнов баир", имот №000224 по КВСна 

с.Сливово.

2085 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 0,949дка, 

осма категория, находящ се в м/ст 

"Караманов кладенец", имот №000227по 

КВС на с.Сливово.

2086 

15-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 39,871дка, 

седма категория ,находящ се в м/ст 

"Тънкови дренаци",имот №000238 поКВС 

на с.Сливово.

2087 

16-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 7,292дка, 

седма категория, находящ се в м/ст 

"Андонов азмак", имот №000242 по КВС 

на с.Сливово.

2088 

16-11-2004
3 с.Сливово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №854А от 

26.08.2004г на ОСЗГ 

гр.Средец. 

Имот-изостав.тр.нас. с площ от 6,642дка, 

седма категория,находящ се в м/ст 

"Трънов дол",имот №000247 по КВСна 

с.Сливово.

2089 

22-02-2005
3 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

Урегулиран поземлен имот парцел ІІІ 

квартал 50 по плана на с.Дебелт с площ от 

1795кв.м., отреден за ОДО.

2090 

16-03-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

решение №859 от 

01.02.2005г на ОбСЗГ 

гр.Средец.

Нива с площ от 4,874дка, трета категория, 

м/ст"Кръста", имот № 100006 по КВС на 

гр.Средец.

2091 

16-03-2005
3 с.Росеново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от Закона за 

горите,решение №

78/29.12.2003г на 

ОбСЗГ гр.Средец.

Имот- залесена територия с площ от 

96,941дка отдел/подотдел:171/1-37,152дка 

поляна,171/2-1,098дка просека,171/3-

1,382дка камионен път,171/б-

2,168дка,171/в- 55,141дка широколистна 

гора, нахо-дящ се в м/ст"Лисичи 

кладенец", имот №039001 по КВС на 

с.Росеново.

2092 

16-03-2005
3 с.Росеново, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1от Закона за 

горите, рашение №

78/29.12.2003г на 

ОбСЗГ гр.Средец.

Имот- залесена територия с площ от 

109,093дка, отдел/подотдел : 171/3-

0,042дка камионен път,171/4-

13,483дкадворно място, 17!/5- 11,909дка 

поляна,171/в- 83,658дка широколистна 

гора,находящ се в м/ст"Лисичи 

кладенец",имот № 039002 по КВС.

2093 

11-04-2005
3 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.

Урегулиран поземлен имот парцел І 

квартал 57 по плана на с.Дебелт с площ от 

1070кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

2094 

11-04-2005
3 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС. 

Урегулиран поземлен имот парцел ІІ 

квартал 57 по плана на с.Дебелт с площ от 

1170/1320кв.м.идеална част,отреден за 

жилищно строителство.

2095 

11-04-2005
3 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС. 

Урегулиран поземлен имот парцел ІІІ 

квартал 57 по плана на с.Дебелт с площ от 

400/1250кв.м.идеални части,отреден за 

жилищно строителство.

2096 

12-04-2005
3 с.Проход,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

държавата

Урегулиран поземлен имот ІІІ квартал 36 

с площ от 920кв.м. по плана на с.Проход, 

отреден за жилищностроителство.

2097 

12-04-2005
3 с.Проход, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот ІV квартал 36 

с площ от 700кв.м. по плана на с. Проход, 

отреден за жилищно строи-телство.

2098 

12-04-2005
3 с.Проход, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот V квартал 36 с 

площ от 810кв.м. по плана на с. 

Проход,отреден за жилищно строи-

телство.

2099 

12-04-2005
3 с.Проход,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот VІ квартал 36 

с площ от 780кв.м. по плана на с. 

Проход,отреден за жилищно строи-

телство.

2100 

12-04-2005
3 с.Проход, област Бургас 

Чл.2 ал.1т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот VІІ квартал 36 

с площ от 760кв.м. по плана на с. Проход, 

отреден за жилищно строи-телство.

2101 

12-04-2005
3 с.Проход, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот VІІІ квартал 

36 с площ от 960кв.м. по плана на с. 

Проход, отреден за жилищно строи-

телство.

2102 

12-04-2005
3 с.Проход,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 
Урегулиран поземлен имот ІХ квартал 36 

с площ от 1070кв.м. по плана на с. 

Проход, отреден за жилищно строи-
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телство.

2103 

13-04-2005
3

с.Долно Ябълково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот І-140 квартал 

25 с площ от 735кв.м. по плана на с.Долно 

Ябълково,отреден за жилищно 

строителство.

2104 

13-04-2005
3

с.Долно Ябълково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот ІІ-141 квартал 

25 с площ от 348кв.м. по плана на с.Долно 

Ябълково,отреден за жилищно 

строителство.

2105 

13-04-2005
3

с.Долно Ябълково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот ІІІ-142 

квартал 25 с площ от 480кв.м. по плана на 

с.Долно Ябълково,отре-ден за жилищно 

строителство.

2106 

13-04-2005
3 с.Дебелт, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

държавата

Урегулиран поземлен имот ІV квартал 26 

с площ от 950кв.м. по плана на 

с.Дебелт,отреден зажилищно 

строителство.

2107 

15-04-2005
3 с.Светлина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ VІ в квартал 33 с площ от 5190кв.м. 

ведно с двуетажна масивна 

сграда /б.училище/ със застроена площ 

от450кв.м. по плана на с.Светлина.

2111 

18-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

УПИ ХІІІ- 32 в квартал 13 с площ от 

580кв.м. и 1/6 ид.част от стопанска 

постройка със застроена площ от 33кв.м. 

по плана нагр.Средец, отреден за 

жилищно строи-телство.

2112 

18-04-2005
3

землището на с.Светлина 

област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №862 от 

01.02.2005г на ОбСЗГ 

гр.Средец. 

Пасище с храсти с площ от 3,000дка, пета 

категория, м/ст"Гюролду", имот №000387 

по КВС на с.Светлина.

2113 

20-04-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

УПИ ІХ-561 квартал 46 с площ от 

320кв.м. по плана на с.Драчево, отреден 

за жилищно строителство.

2114 

20-04-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

УПИ ХХІ-561 квартал 49 с площ от 

330кв.м. по плана на с.Драчево, отреден 

за жилищно строителство.

2115 

20-04-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

УПИ V квартал 6 с площ от 880кв.м. по 

плана на с.Драчево, отреден за 

обществено обслужване.

2116 

20-04-2005
3 с.Зорница, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

УПИ VІІІ- 468 квартал 35 с площ от 

1670кв.м. по плана на с.Зорница, отреден 

за жилищно строителство.

2117 

20-04-2005
3 с.Зорница, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

УПИ ІІ квартал 4 с площ от 

1530/1800кв.м. по плана на с.Зорница, 

отреден за жилищно строителство.

2118 

20-04-2005
3 с.Зорница, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

УПИ V- 464 квартал 54 с площ от 

3000кв.м. по плана на с.Зорница, отреден 

за жилищно строителство.

2119 

21-04-2005
3 с.Зорница, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение № 860 от 

01.02.2005г на ОбСЗГ 

гр.Средец. 

Пасище, мера с площ от 17,075дка, трета 

категория, м/ст "Зад хамбара", имот 

№080001 по КВС на с.Зорница.

2120 

22-04-2005
3 с.Сливово, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

държавата 

УПИ ІХ- 230 в квартал 1 по ПЗР на 

с.Сливово, с площ от 430/800кв.м. 

идеални части. 

2121 

25-04-2005
3 с.Кубадин, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.

УПИ VІІІ-106 в квартал 11 с площ от 

3280кв.м по ПУП на с.Кубадин, отреден 

за жилищно строителство.

2122 

25-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 , чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ. 

УПИ ХLV в квартал 154 с площ от 

993кв.м. по ПУП на гр.Средец, отреден за 

ОДО. 

2123 

25-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1, чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ. 

УПИ ХLVІ в квартал 154 с площ от 

995кв.м. по ПУП на гр.Средец, отреден за 

ОДО. 

2124 

25-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 , чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ. 

УПИ ХLVІІІ в квартал 154 с площ от 

1376кв.м. по ПУП на гр.Средец, отреден 

за ОДО. 

2125 

25-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1, чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ. 

УПИ ХLІХ в квартал 154 с площ от 

1356кв.м. по ПУП на гр.Средец, отреден 

за ОДО. 

2126 

25-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1, чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ. 

УПИ L в квартал 154 с площ от 2512кв.м. 

по ПУП на гр.Средец, отреден за ОДО. 

2127 

25-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1, чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ. 

УПИ LІІ в квартал 154 с площ от 

1125кв.м. по ПУП на гр.Средец, отреден 

за ОДО. 

2128 

26-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1, чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ. 

УПИ LІІІ в квартал 154 с площ от 

1125кв.м. по ПУП на гр.Средец, отреден 

за ОДО. 

2129 

26-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1т.1, чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ. 

УПИ LІV в квартал 154 с площ от 

1213кв.м., по ПУП на гр.Средец, отреден 

за ОДО. 

2130 

26-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1, чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ.

УПИ LV в квартал 154 с площ от 

1222кв.м., по ПУП на гр.Средец, отреден 

за ОДО.

2131 

26-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 , чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ.

УПИ LVІ в квартал 154 с площ от 

1071кв.м., по ПУП на гр.Средец отреден 

за ОДО.

2132 

26-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1, чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ. 

УПИ LVІІ в квартал 154 с площ от 

1034кв.м. по ПУП на гр.Средец, отреден 

за ОДО. 

2133 

26-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1, чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ. 

УПИ LХІІІ в квартал 154 с площ от 

1718кв.м. по ПУП на гр.Средец, отреден 

за ОДО. 

2134 

26-04-2005
3 гр.Средец, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 , чл.59 от 

ЗОС, чл.16 ал.1 от ЗУТ. 

УПИ LХІХ в квартал 154 с площ от 

1262кв.м. по ПУП на гр.Средец, отреден 

за ОДО. 

2135 

05-05-2005
3 землището на гр.Средец.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от ЗГ и решен 

№53/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

общината 

Залесена територия с площ от 191,448дка, 

отдел/подотдел:103/е-55,022дка,104/а-

173,176 дка,104/г-80,632дка 

широколистна гора,103/10-2,728дка 

просека,103/11-11,011дкашосе,103/12-

57,933дка ,104/1-5,050дка 

дворномясто,103/18-3,236дка застроена 

площ, 103/13-18,636дка поляна,находяща 

се в местност "Паничков лагер",имот №

112020 по КВСна гр.Средец.

2136 

10-05-2005
3 землището на гр.Средец Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС.

Сграда монолитна - трафопост и 

агрегатно с площ от 69кв.м. находяща се в 

имот № 112020 по КВС на гр.Средец.

2137 

10-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ І квартал 48 с площ от 838,19кв.м. 

по плана на с.Драчево, отреден за 

жилищно строителство.

2138 

10-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ ІІ квартал 48 с площ от 765,87кв.м. 

по плана на с.Драчево, отреден за 

жилищно строителство.

2139 

10-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ ІІІ квартал 48 с площ от 741,83кв.м. 

по плана на с.Драчево, отреден за 

жилищно строителство.

2140 

10-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ ІV квартал 48 с площ от 621,94кв.м. 

по плана на с.Драчево, отреден за 

жилищно строителство.

2141 

10-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС. 
общината 

УПИ V квартал 48 с площ от 1036,30кв.м. 

по плана на с.Драчево, отреден за 

жилищно строителство.

2142 

10-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ VІ квартал 48 с площ от 912,21кв.м. 

по плана на с.Драчево, отреден за 

жилищно строителство.

2143 

10-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС. 
общината 

УПИ VІІ квартал 48 с площ от 602,46кв.м. 

по плана на с.Драчево, отреден за 

жилищно строителство.

2144 УПИ VІІІ квартал 48 с площ от 461,57дка 

страница 76 от 92Резултат от търсенето
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10-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС. 
общината 

по плана на с.Драчево, отреден за 

жилищно строителство.

2145 

11-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ ІХ квартал 48 с площ от 443,90кв.м. 

по плана на с.Драчево, отреден за 

жилищно строителство.

2146 

11-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС. 
общината 

УПИ Х квартал 48 с площ от 867,37кв.м. 

по плана на с.Драчево, отреден за 

жилищно строителство.

2147 

11-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС. 
общината 

УПИ ХІ квартал 48 с площ от 808,37дка 

по плана на с.Драчево,отреден за 

жилищно строителство.

2148 

11-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ ХІІ квартал 48 с площ от 872,90кв.м. 

по плана на с.Драчево, отреден за 

жилищно строителство.

2149 

11-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ ХІІІ квартал 48 с площ от 

907,10кв.м. по плана на с.Драчево,отреден 

за жилищно строителство.

2150 

11-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ ХІV квартал 48 с площ от 

942,50кв.м. по плана на с.Драчево,отреден 

за жилищно строителство.

2151 

11-05-2005
3 акт за чос №903/03.06.2002г.  

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ ХV квартал 48 с площ от 

1178,02кв.м. по плана на с.Драчево, 

отреден за жилищно строителство.

2152 

11-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ ХVІ квартал 48 с площ от 847,02кв. 

по плана на с.Драчево, отреден за 

жилищно строителство.

2153 

11-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ ХVІІ квартал 48 с площ от 

628,83кв.м. по плана на с.Драчево, 

отреден за жилищно строителство.

2154 

11-05-2005
3 с.Драчево, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 и чл.59 от 

ЗОС.
общината

УПИ ХVІІІ квартал 48 с площ от 

582,37кв.м, по плана на с.Драчево,отреден 

за жилищно строителство.

2155 

03-06-2005
3

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.59 от Закона за 

общинската 

собственост.

УПИ V квартал 24 по плана на с.Голямо 

Буково с площ от 666,71кв.м., отреден за 

жилищно строителство.

2156 

06-06-2005
3

с.Голямо Буково,област 

Бургас 

Чл.59 от Закона за 

общинската 

собственост.

УПИ VІ квартал 24 по плана на с.Голямо 

Буково с площ 642,21кв.м., отреден за 

жилищно строителство.

2157 

06-06-2005
3

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл. 59 от Закона за 

общинската 

собственост.

общината

УПИ VІІ квартал 24 по плана на с.Голямо 

Буково с площ от 648,06кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

2158 

06-06-2005
3

Чл.59 от Закона за 

общинската 

собственост.

общината

УПИ VІІІ квартал 24 по плана на 

с.Голямо Буково с площ от 653,91кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

2159 

06-06-2005
3

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.59 от Закона за 

общинската 

собственост.

общината

УПИ ІХ квартал 24 по плана на с.Голямо 

Буково с площ от 625,07кв.м., отреден за 

жилищно строителство.

2160 

07-06-2005
3

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.59 от Закона за 

общинската 

собственост.

общината

УПИ Х квартал 24 по плана на с.Голямо 

Буково с площ от 515,83кв.м., отреден за 

жилищно строителство.

2161 

07-06-2005
3

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.59 от Закона за 

общинската 

собственост.

общината

УПИ ХІ квартал 24 по плана на с.Голямо 

Буково с площ от 669,73кв.м., отреден за 

жилищно строителство.

2162 

07-06-2005
3

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.59 от Закона за 

общинската 

собственост.

общината

УПИ ХІІ квартал 24 по плана на с.Голямо 

Буково с площ от 669,21кв.м.,отреден за 

жилищно строителство.

2163 

07-06-2005
3

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.59 от Закона за 

общинската 

собственост.

общината

УПИ ХІІІ квартал 24 по плана на 

с.Голямо Буково с площ от 668,70кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

2164 

07-06-2005
3

с.Голямо Буково, област 

Бургас 

Чл.59 от Закона за 

общинската 

собственост.

общината

УПИ ХІV квартал 24 по плана на 

с.Голямо Буково с площ от 853,66кв.м., 

отреден за жилищно строителство.

2165 

08-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г. и решение 

№ 152/29.09.2004г на 

ОбС гр.Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 3,000дка, трета 

категори м/ст"Аврамов мост", имот 

№011045 по КВС на гр.Средец.

2166 

08-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот- нива с площ от 3,100дка, трета 

категория, м/ст"Болза", имот №012164 по 

КВС на гр.Средец.

2167 

08-06-2005
3 землището на гр.Средец 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот- нива с площ от 3,101дка, трета 

категория, м/ст"Болза", имот №012165 по 

КВС на гр.Средец.

2168 

08-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№ 152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Средец. 

Имот-нива с площ от 4,000дка, трета 

категория,м/ст"Дамчетата", имот 

№012178 по КВС на гр.Средец.

2169 

08-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот- нива с площ от 4,430дка, четвърта 

категория, м/ст"Маджарова кория", имот 

№015069 по КВС на гр.Средец.

2170 

08-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец.

Костадин и донка Чолакови от 

гр.Бургас.

Имот- нива с площ от 3,001дка, трета 

категория, м/ст"Малката река", имот 

№026006 по КВС на гр.Средец.

2171 

08-06-2005
3 землещето на гр.Средец.  

Договорза замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г. на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот- нива от 5,880дка, четвърта 

категория,м/ст"Малката река", имот 

№026066 по КВС на гр.Средец.

2172 

08-06-2005
3 землещето на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г. и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот- нива с площ от 5,874дка, четвърта 

категория, м/ст"Малката река", имот 

№026069 по КВС на гр.Средец.

2173 

08-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот- нива с площ от 3,001дка, трета 

категория, м/ст"Малката река", имот 

№028120 по КВС на гр.Средец.

2174 

08-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Средец. 

Имот- нива с площ от 8,804дка, четвърта 

категория,м/ст "Малката река", имот №

026129 по КВС на гр.Средец.

2175 

09-06-2005
3 землището на гр.Средец 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г. на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 4,099дка, седма 

категория,м/ст"Големия завой", имот 

№027005 по КВС на гр.Средец.

2176 

09-06-2005
3 землището на гр.Средец 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г. на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 8,601дка, седма 

категория, м/ст"Големия завой", имот 

№027006 по КВС на гр.Средец.

2177 

09-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/19.11.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот- нива с площ от 6,000дка, трета 

категория, м/ст" Кривата круша", имот 

№027073 по КВС на гр.Средец.

2178 

09-06-2005
3 землещето на гр.Средец 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/19.11.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 5,999дка, трета 

категория, м/ст"Кривата круша", имот 

№027074 по КВС на гр.Средец.

2179 

09-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 3,984дка, трета 

категория, м/ст"Старите лозя", имот 

№028016 по КВС на гр.Средец.

2180 

09-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

152/29.09.2004г на ОбС 

Средец. 

Костадин И донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот- нива с площ от 5,001дка, трета 

категория,м/ст"Старите лозя", имот 

№028022 по КВС на гр.Средец.

2181 

10-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 4,999дка, трета 

категория,м/ст"Старите лозя", имот 

№028023 по КВС на гр.Средец.

2182 

3 землището на гр.Средец.  Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение Костадин и Донка Чолакови от 

Имот- нива с площ от 4,001дка, 

девета/0,0075/ 

трета/3,926/категория,м/ст"Старите 

страница 77 от 92Резултат от търсенето
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10-06-2005
№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

гр.Бургас лозая", имот №028104 по КВС на 

гр.Средец.

2183 

10-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г. на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот- нива с площ от 5,000дка, трета 

категория, м/ст"Старите лозя",имот 

№028106 по КВС на гр.Средец.

2184 

10-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот- нива с площ от 6,000дка, трета 

категория,м/ст"Смесица", имот №030019 

по КВС на гр.Средец.

2185 

10-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот-нива с площ от 3,501дка, трета 

категория,м/ст"Долапски баир",имот 

№030041 по КВС на гр.Средец.

2186 

10-06-2005
3 землището на гр.Средец 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот-нива с площ от 3,501дка, трета 

категория,м/ст"Долапски баир",имот 

№030045 по КВС на гр.Средец.

2187 

10-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот-нива с площ от 4,300дка, трета 

категория,м/ст"Мавров чеир", имот 

№030083 по КВС на гр.Средец.

2188 

10-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 6,999дка,девета 

категория,м/ст"Циганско кладенче", имот 

№031145 по КВС на гр.Средец.

2189 

10-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот-нива с площ от 2,000дка,трета 

категория,м/ст"Четисанец", имот 

№032024 по КВС на гр.Средец.

2190 

13-06-2005
3 землището на гр.Средец 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 

5,000дка,трета/4,496/, 

девета/0,054/котегория,м/ст "Четисанец", 

имот №032067 по КВС на гр.Средец.

2191 

13-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот- нива с площ от 

5,001дка,трета/4,948/, 

девета/0,053/категория, м/ст"Четисанец", 

имот №032072 по КВС на гр.Средец.

2192 

13-06-2005
3 землището на гр.Средец 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 4,299дка,трета 

категория,м/ст"Четисанец", имот №

032071 по КВС на гр.Средец.

2193 

13-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 7,500дка, девета 

категория, м/ст"Ханджиица",имот 

№031005 по КВС на гр.Средец.

2194 

13-06-2005
3 землището на гр.Средец 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 

3,300дка,девета/1,113/, 

трета/2,187/категория, 

м/ст"Корията",имот №033117 по КВС на 

гр.Средец.

2195 

13-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот-нива с площ от 

3,000дка,девета/0,538/, 

трета/2,462/категория, м/ст"Малък завой", 

имот №035021 по КВС на гр.Средец.

2196 

13-06-2005
3

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургасземлище 

Имот-нива с площ от 4,603дка, трета 

категория, м/ст"Кали дере", имот 

№035119 по КВС на гр.Средец.

2197 

13-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 4,400дка, трета 

категория, м/ст"Кали дере", имот 

№035127 по КВС на гр.Средец.

2198 

13-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№ 152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- изоставена нива с площ от 

4,270дка, девета 

категория,м/ст"Пенджевика", имот 

№035169 по КВС на гр.Средец.

2199 

13-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 4,000дка, трета 

категория, м/ст"Пенджевишка",имот 

№036022 по КВС на гр.Средец.

2200 

13-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 3,000дка, пета 

категория, м/ст"Старото пладнище", имот 

№040046 по КВС на гр.Средец.

2201 

13-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот- нива с площ от 3,001дка, трета 

категория,м/ст"Дервишки път", имот 

№042153 по КВС на гр.Средец.

2202 

13-06-2005
3 землището на гр.Средец.  

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- нива с площ от 9,501дка, трета 

категория,м/ст"Дервишки път", имот 

№042165 по КВС на гр.Средец.

2203 

13-06-2005
3 землището на с.Драчево 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот-полска култура с площ от 5,598дка, 

четвърта категория,м/ст"Катранджийка", 

имот №020034 по КВС на с.Драчево.

2204 

13-06-2005
3 землището на с.Драчево 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас. 

Имот-полска култура с площ от 9,003дка, 

шеста категория,м/ст "Шумата", имот 

№022066 по КВС на с.Драчево.

2205 

14-06-2005
3 землището на с.Драчево 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот-полска култура с площ от 

3,800дка,шеста категория,м/ст"Шумата", 

имот №022087 по КВС на с.Драчево

2206 

15-06-2005
3 землището на с.Драчево 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- полска култура с площ от 

3,800дка,шеста категория,м/ст"Шумата", 

имот №022090 по КВС на с.Драчево.

2207 

15-06-2005
3 землището на с.Драчево 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- полска култура от 4,401дка,девета 

категория, м/ст"Келе баир", имот №

026009 по КВС на гр.Средец.

2208 

15-06-2005
3 землището на с.Драчево 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот- полска култура с площ от 

4,992дка,девет категория, м/ст"Кавак 

дере", имот №031028 по КВС на 

с.Драчево.

2209 

15-06-2005
3 землището на с.Драчево 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/19.11.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот-полска култура с площ от 

30,004дка, девета 

категория,м/ст"Тютюнлука", имот 

№036006 по КВС на с.Драчево.

2210 

15-06-2005
3 землището на с.Драчево 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот-полска култура с площ от 

10,999дка, шеста 

категория,м/ст"Шумата", имот №022036 

по КВС на с.Драчево.

2211 

15-06-2005
3 землището на с.Драчево 

Договор за замяна от 

19.11.2004г и решение 

№152/29.09.2004г на 

ОбС Средец. 

Костадин и Донка Чолакови от 

гр.Бургас 

Имот-полска култура с площ от 5,505дка, 

трета категория,м/ст"Каракетучка река", 

имот № 012011 по КВС на с.Драчево.

2212 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от ЗГ, решени 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

71,321дка отдел/подотдел: 586/3-0,265дка 

поляна,586/д- 24,918дка,586/е-43,840дка 

широколистнагора,586/ж-2,299дка 

иглолистна гора,м/ст"Габрака", имот 

№028006 по КВС нас.Проход.

2213 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

75,675дка отдел/подотдел:586/д-

19,913дка,586/е-55,761 дка широколистна 

гора, м/ст"Габрака", имот №028007 по 

КВС на с.Проход.

2214 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

38,576дка отдел/подотдел:586/а-

21,950дка,586/г-10,191 дка иглолистна 

гора,586/д-5,825дка,586/е-0,610дка 

широколистна гора,м/ст"Габрака",имот 

№028008 по КВС на с.Проход.

Чл.2 ал.1 т.1 от 

Имот-залесена територия с площ от 

95,863дка, отдел/подотдел:586/1-

12,547дка,586/2-0,0623дк поляна,586/5-
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2215 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

1,164дка камионен път,586/а-

1,74дка,586/б-28,400дка,586/г-16,005дка 

иглолистнгора,586/в-2,189дка,586/д-

15,989дка,586/е-17,201дка,587/е-0,001дка 

широколистна гора,м/ст"Габрака",имот 

№028009 по КВС нас.Проход.

2216 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

51,423дка отдел/подотдел:586/3-0,708дка 

поляна,586/б- 1,033дка иглолистна 

гора,586/д-34,169дка,586/е-

9,693дка,587/е-5,819дка 

широколистнагора,м/ст"Габрака",имот 

№028010 по КВСна с.Проход.

2217 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

56,689дка отдел/подотдел:587/5-

поляна,м/ст"Габрака", имот №028011 по 

КВС на с.Проход.

2218 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

89,008дка отдел/подотдел:587/5-поляна, 

м/ст"Габрака", имот №028012 по КВС на 

с.Проход.

2219 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

79,391дка отдел/подотдел:587/4-

6,371дка,587/5-70,812 дка поляна, 587/д-

2,207дка 

широколистнагора,м/ст"Габрака",имот 

№028013 по КВСна с.Проход.

2220 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,086дка, отдел/подотдел:587/4-

34,020дка,587/5-4,255дка поляна,587/д-

26,812дка широколистна 

гора,м/ст"Габрака", имот №028014 по 

КВС нас.Проход.

2221 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

92,118дка отдел/подотдел:587/1-6,486дка 

нелесоприг. голина,587/4-13,300дка 

поляна,587/д-27,315дка,587/е-13,820дка 

широколистна гора,587/ж-31,198дка 

иглолистна гора,м/ст"Габрака",имот 

№028015 по КВС на с.Проход.

2222 

20-06-2005
3 землището на с.Проход.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

76,051дка отдел/подотдел:587/2-0,649дка 

камионен път, 587/4-4,438дка 

поляна,587/е-17,333дка широ-колистна 

гора,587/ж-53,631дка 

иглолистнагора,м/ст"Габрака",имот 

№028016 по КВСна с.Проход.

2223 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

115,612дка, отдел/подотдел:587/2-

1,664дка камионен път, 587/4-8,370дка 

поляна,587/е-28,831дка широко-листна 

гора,587/ж-76,747дка иглолистна 

гора,м/ст"Габрака", имот №028017 по 

КВС нас.Проход.

2224 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

78,145дка отдел/подотдел:587/2-1,476дка 

камионен път, 587/4-1,457дка 

поляна,587/е-29,868дка,587/з-17,651дка 

широколистна гора,587/ж-

27,693дкаиглолистна гора,м/ст"Габрака", 

имот №028018 по КВС на с.Проход.

2225 

20-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,960дка, отдел/подотдел:587/2-1,754дка 

камионен път, 587/3-23,008дка 

поляна,587/е-7,398дка,587/з-27,958дка 

широколистна гора,587/ж-

5,842дкаиглолистна гора,м/ст"Габрака", 

имот №028019 по КВС на с.Проход.

2226 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

101,045дка отдел/подотдел:584/б-

36,407дка иглолистна гор 584/в-

64,561дка,584/г- 0,076дка широколистна 

гора, м/ст"Габрака",имот №028020 по 

КВСна с.Проход.

2227 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

132,611дка отдел/подотдел:584/а-

4,745дка,584/в-18,265дка 584/г-75,539дка 

широколистна гора,584/б-

26,474дка,584/д-7,588дка иглолистна 

гора,м/ст"Габрака", имот №028021 по 

КВСна с.Проход.

2228 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

114,872дка отдел/подотдел:584/2-8,603дка 

поляна,584/г- 25,827дка широколистна 

гора,584/д-80,442дкаиглолистна 

гора,м/ст"Габрака",имот №028022 по 

КВС на с.Проход.

2229 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

120,426дка отдел/подотдел:584/а-

6,584дка,584/в-41,463дка 584/г-1,195дка 

широколистна гора,584/б-71,184дка 

иглолистна гора,м/ст"Габрака",имот 

№028023 по КВС на с.Проход.

2230 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

94,168дка, отдел/подотдел:584/а-

15,150дка,584/в-1,425 дка широколистна 

гора,584/б-77,593дкаиглолистна гора, 

м/ст"Габрака", имот №028024 по КВС на 

с.Проход.

2231 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

62,463дка, отдел/подотдел:584/а-

28,980дка широколистна гора,584/б-

33,484дка иглолистна гора,м/ст"Габрака", 

имот №028025 по КВС нас.Проход.

2232 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,665дка, отдел/подотдел:584/а-

64,308дка широколистна гора,584/б-

1,357дка иглолистна гора, 

м/ст"Габрака",имот №028026 по КВС на 

с.Проход.

2233 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

50,425дка, отдел/подотдел:584/а-

широколистна гора, м/ст"Габрака",имот 

№028027 по КВС нас.Проход.

2234 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

64,210дка, отдел/подотдел:584/а-

широколистна гора, м/ст"Габрака", имот 

№028028 по КВС нас.Проход.

2235 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

29,221дка, отдел/подотдел:584/а-

26,879дка широколистна гора,587/5-

2,342дка поляна,м/ст"Габрака",имот 

№028029 по КВС на с.Проход.

2236 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

28,171дка, отдел/подотдел:585/б-

иглолистна гора,м/ст "Падините",имот 

№034001 по КВС нас.Проход.

2237 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

23,815дка, отдел/подотдел:585/б-

19,209дка иглолистна гора,585/г-4,606дка 

широколистна гора,м/ст"Падините", имот 

№034002 по КВСна с.Проход.
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2238 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

10,049дка, отдел/подотдел:585/д-

широколистна гора, м/ст"Падините",имот 

№034003 по КВС нас.Проход.

2239 

21-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

35,044дка, отдел/подотдел:586/4-8,451дка 

поляна,586/и- 14,163дка широколистна 

гора,586/к-8,487дка,586/л-3,943дка 

иглолистна гора,м/ст"Пади-ните", имот 

№034004 по КВС на с.Проход.

2240 

21-06-2005
3 землището на с.Проход.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

57,500дка, отдел/подотдел:586/4-4,509дка 

поляна,586/и 26,329дка широколистна 

гора,586/к-26,661дкаиглолистна 

гора,м/ст"Падините", имот №034005 по 

КВС на с.Проход.

2241 

22-06-2005
3 землищета на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС ,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

24,012дка, отдел/подотдел:586/и-

широколистна гора, м/ст"Падините", имот 

№034006 по КВСна с.Проход.

2242 

22-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

35,092дка, отдел/подотдел:586/и-

16,663дка широколистна гора,586/к-

18,430дка иглолистна 

гора,м/ст"Падините", имот №034007 по 

КВС нас.Проход.

2243 

22-06-2005
3 землището на с.Проход.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

22,888дка, отдел/подотдел:586/и-

широколистна гора, м/ст"Падините", имот 

№034008 по КВС нас.Проход.

2244 

22-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

28,796дка, отдел/подотдел:586/и-

22,186дка широколистна гора,586/к-

6,610дка иглолистна гора,м/ст"Падините", 

имот №034009 по КВС нас.Проход.

2245 

22-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

20,827дка, отдел/подотдел:585/к-

иглолистна гора,м/ст "Падините", имот 

№034010 по КВС нас.Проход.

2246 

22-06-2005
3 землището на с.Проход.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

56,546дка, отдел/подотдел:585/к-

20,143дка,585/л-36,403дк иглолистна 

гора,м/ст"Падините", имот №034001 по 

КВС на с.Проход.

2247 

22-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

42,381дка, отдел/подотдел:585/ж-

иглолистна гора,м/ст "Падините", имот 

№034012 по КВС нас.Проход.

2248 

23-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

60,062дка, отдел/подотдел:585/1-

11,143дка поляна,585/е- 13,129дка,585/ж-

35,258дка,585/з-0,531дка иглолистна 

гора,м/ст"Падините", имот №034013по 

КВС на с.Проход.

2249 

23-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

82,476дка, отдел/подотдел:585/ж-

78,926дка,585/з-3,550дка иглолистна 

гора,м/ст"Падините",имот №034014 по 

КВС на с.Проход.

2250 

23-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

69,146дка, отдел/подотдел:585/к-

иглолистна гора, м/ст "Падините", имот 

№034015 по КВС нас.Проход.

2251 

23-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

55,974дка, отдел/подотдел:585/ж-

1,875дка,585/к-54,098дка иглолистна 

гора,м/ст"Падините", имот №034016 по 

КВС на с.Проход.

2252 

24-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

38,074дка, отдел/подотдел:585/ж-

13,496дка,585/к-24,578 дка иглолистна 

гора,м/ст"Падините", имот№034017 по 

КВС на с.Проход.

2253 

24-06-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

49,604дка, отдел/подотдел: 585/ж-

иглолистна гора,м/ст "Падините", имот 

№034018 по КВС нас.Проход.

2254 

24-06-2005
3 землището на с.Проход.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

29,365дка, отдел/подотдел:585/ж-

иглолистна гора,м/ст "Падините", имот 

№034019 по КВС нас.Проход.

2255 

24-06-2005
3 землището на с.Проход.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

132,804дка, отдел/подотдел:583/а-

52,715дка,583/б-50,464дк 583/в-

22,654дка,583/к-

6,971дкашироколистнагора,м/ст"Копан 

гроб", имот №035001 поКВС на с.Проход.

2256 

24-06-2005
3 землището на с.Проход.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

57,454дка, отдел/подотдел:583/2-3,118дка 

поляна,583/в- 38,040дка,583/г-

11,232дка,583/к-5,063дкашироколистна 

гора,м/ст"Копан гроб", имот №035002 по 

КВС на с.Проход.

2257 

28-06-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец.

Имот-залесена територия с площ от 

92,324дка, отдел/подотдел:266/3-

42,214дка поляна,266/б- 36,237дка,266/е-

7,687дка широколистна гора,266/г-

6,001дка нелесопригодна площ, 

м/ст"Вятърницата", имот №054005 по 

КВС нас.Варовник.

2258 

03-08-2005
3 землището на с.Проход.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с плащ ат 

61,973дка, отдел/подотдел:583/2-4,939дка 

поляна,583/в- 23,377дка,583/г-

5,780дка,583/к-24,455дка,583/-3,422дка, 

широколистна гора,м/ст 

"Копангроб",имот №035003 по КВС на 

с.Проход.

2259 

04-08-2005
3 землището на с.Проход.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,757дка, отдел/подотдел:583/б-

0,018дка,583/к-47,764дка 583/л-17,975дка 

широколистна гора, находящ сев 

м/ст"Копан гроб", имот №035004 по 

КВСна с.Проход.

2260 

04-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от ЗС, решени 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

53,505дка, отдел/подотдел:583/а-

5,399дка,583/б-0,363дка, 583/к-

42,808дка,583/л-4,934дка, 

широколистнагора,м/ст"Копан гроб", 

имот №035005 поКВС на с.Проход.

2261 

04-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

78,943дка, отдел/подотдел:583/а-

30,335дка,583/и-5,467дка 583/к-43,141дка, 

широколистна гора,находящсе в м/ст 

"Копан гроб", имот № 035006 по КВС на 

с.Проход.

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от ЗГ, 

Имот-залесена територия с площ от 

40,711дка, отдел/подотдел:583/а-
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2262 

04-08-2005
3 землището на с.Проход.  

решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

0,507дка,583/и-40,207дка широколистна 

гора, м/ст "Копан гроб", имот№035007 по 

КВС на с.Проход.

2263 

04-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

50,887дка, отдел/подотдел:583/з-

11,858дка,583/и-39,029 дка, 

широколистна гора,м/ст"Копан 

гроб",имот №035008 по КВС на с.Проход.

2264 

04-08-2005
3 землището на с.Проход.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.1 ал.1 от ЗГ, 

решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,638дка отдел/подотдел:583/з-

32,592дка,583/и-33,046 дка,широколистна 

гора, м/ст"Копан гроб",имот №035009 по 

КВС на с.Проход.

2265 

04-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

60,603дка, отдел/подотдел:583/е-

0,628дка,583/з-12,751дка 583/и-45,915дка 

широколистна гора,583/ж-1,310дка 

иглолистна гора,м/ст"Копан гроб"имот 

№035010 по КВС на с.Проход.

2266 

04-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

73,159дка, отдел/подотдел:583/5-

27,751дка сечище, 583/е-11,847дка,583/з-

5,321дка,583/и-9,755дкашироколистна 

гора,583/ж-18,486дка игло-листна 

гора,м/ст "Копан гроб", имот №035011 по 

КВС на с.Проход.

2267 

04-08-2005
3 землището на с.Проход.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от ЗГ, решени 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

73,004дка, отдел/подотдел:582/е-

0,056дка,583/е-68,602дка широколистна 

гора,583/5-2,912дка сечище,583/ж-

1,434дка иглолистна 

гора,м/ст"Копангроб", имот №035012 по 

КВС на с.Проход.

2268 

04-08-2005
3 землището на с.Проход.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от ЗГ, решени 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

72,002дка, отдел/подотдел:582/е-

1,621дка,583/е-70,276дка широколистна 

гора,583/3-0,104дка сечище,м/ст"Копан 

гроб", имот №035013 по КВСна с.Проход.

2269 

15-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

87,437дка, отдел/подотдел:582/4-0,496дка 

поляна,582/е- 3,128дка,583/д-

26,032дка,583/е-31,266дкашироколистна 

гора,583/3-17,417дка сечище,583/4-

1,508дка нелесопригодна голина,584/д-

7,589дка иглолистна гора,м/ст"Копан 

гроб", имот №035014 по КВС нас.Проход.

2270 

15-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,270дка, отдел/подотдел:588/1-2,313дка 

камионен път, 588/2-11,501дка 

нелесопригодна голина,588/3-13,024 дка 

голина,588/а-38,424дка широко-листна 

гора,м/ст"Мишова мера", имот №036001 

по КВС на с.Проход.

2271 

16-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

96,198дка, отдел/подотдел:588/1-1,098дка 

камионен път, 588/4-7,002дка 

поляна,588/а-16,889дка,588/е-

54,117дка,588/ж-17,091дка 

широколистнагора,м/ст"Мишова мера", 

имот №036002 поКВС на с.Проход.

2272 

16-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

92,263дка, отдел/подотдел:588/5-

14,747дка нелесопри- годна голина,588/ж-

43,560дка,588/з-33,956дкашироколистна 

гора,м/ст"Мишовата мера",имот №036003 

по КВС на с.Проход.

2273 

16-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

42,958дка, отдел/подотдел:588/ж-

широколистна гора, м/ст"Мишовата 

мера",имот №036004 по КВСна с.Проход.

2274 

16-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОбСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

75,908дка, отдел/подотдел:588/6-

13,776дка голина,588/7 -13,604дка 

нелесопригодна голина,588/ж-

0,591дка,588/з-47,937дка широколистна 

гопа,м/ст"Мишовата мера", имот 

№036005 поКВС на с.Проход.

2275 

16-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

30,110дка, отдел/подотдел:578/1-

24,147дка нелесопригод- на голина,578/а-

5,962дка широколистна 

гора,м/ст"Мишовата мера", имот 

№036006 по КВС на с.Проход.

2276 

16-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

76,752дка, отдел/подотдел:578/2-

23,971дка голина,578/а- 52,781дка 

широколистна гора, м/ст 

"Мишоватамера", имот №036007 по КВС 

на с.Проход.

2277 

16-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

59,395дка, отдел/подотдел:578/2-

28,688дка голина,578/а- 2,329дка,578/б-

28,378дка широколистна 

гора,м/ст"Мишовата мера", имот 

№036008 по КВСна с.Проход.

2278 

16-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

45,244дка, отдел/подотдел:578/в-

45,244дка широколистна 

гора,м/ст"Мишовата мера",имот №036009 

поКВС на с.Проход.

2279 

16-08-2005
3 землището на с.Проход 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№60/05.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

64,457дка, отдел/подотдел:578/3-

16,263дка голина,578/в- 48,194дка 

широколистна гора,м/ст"Мишоватамера", 

имот №036010 по КВС на с.Проход.

2280 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

176,332дка, отдел/подотдел:282/а-

143,690дка,282/л-5,367 дка широколистна 

гора,,282/г-27,275дка игло-листна 

гора,м/ст"Бяла река", имот №082001по 

КВС на с.Голямо Буково.

2281 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково.  

Чл.2ал.1 т1. от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

96,496дка, отдел/подотдел:282/а-

2,038дка,282/б-94,457дка широколистна 

гора,м/ст"Бяла река", имот №082002 по 

КВС на с.Голямо Буково.

2282 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

91,993дка, отдел/подотдел:282/1-

11,533дка поляна,282/а- 44,563дка,282/б-

35,897дка широколистна гора,м/ст"Бяла 

река", имот №082003 по КВС нас.Голямо 

Буково.

2283 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково.  

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

127,066дка, отдел/подотдел:283/а-

126,342дка,283/б-0,424дк широколистна 

гора,м/ст"Ушите", имот №083001 по КВС 

на с.Голямо Буково.

2284 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1 т.1от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

0,569дка, отдел/подотдел:283/у-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083002 по КВС нас.Голямо Буково.

2285 землището на с.Голямо 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

Имот-залесена територия с площ от 

4,824дка, отдел/подотдел:283/а-

3,921дка,283/х-0,903дка широколистна 
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18-08-2005
3

Буково.  
ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

гора,м/ст"Ушите", имот №083003 по КВС 

на с.Голямо Буково.

2286 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

0,451дка, отдел/подотдел:283/ф-

широколистна гора, м/ст"Ушите",имот 

№083004 по КВС нас.Голямо Буково.

2287 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково.  

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

1,332дка отдел/подотдел:283/а-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083005 по КВС нас.Голямо Буково.

2288 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

2,158дка, отдел/подотдел:283/р-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083006 по КВС нас.Голямо Буково.

2289 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

7,482дка, отдел/подотдел:283/п-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083007 по КВС нас.Голямо Буково.

2290 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

10,211дка, отдел/подотдел:283/м-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083008 по КВС нас.Голямо Буково.

2291 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

2,763дка, отдел/подотдел:283/о-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083009 по КВС нас.Голямо Буково.

2292 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от ЗГ, 

решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

1,619дка, отдел/подотдел:283/н-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083010 по КВС нас.Голямо Буково.

2293 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

чл.8 ал.1 от ЗГ, решени 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

4,857дка, отдел/подотдел:283/т-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083011 по КВС нас.Голямо Буково.

2294 

18-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

8,646дка, отдел/подотдел:283/с-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083012 по КВС нас.Голямо Буково.

2295 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

9,948дка, отдел/подотдел:283/т-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083013 по КВС нас.Голямо Буково.

2296 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

0,782дка, отдел/подотдел:283/д-

широколистна гора, м/ст"Ушите",имот 

№083014 по КВС нас.Голямо Буково.

2297 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

37,058дка, отдел/подотдел:283/е-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083015 по КВС нас.Голямо Буково.

2298 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

имот-залесена територия с площ от 

3,346дка, отдел/подотдел:283/ж-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083016 по КВС нас.Голямо Буково.

2299 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

0,371дка, отдел/подотдел:283/е-

широколистна гора, м/ст"Ушите", имот 

№083017 по КВС нас.Голямо Буково.

2300 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

105,073дка, отдел/подотдел:284/е-

широколистна гора, м/ст"Селска кория", 

имот №084001 по КВСна с.Голямо 

Буково.

2301 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково.  

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесета неритория с площ от 

51,878дка, отдел/подотдел:284/е-

2,884дка,284/к-11,758дка 284/л-22,777дка 

широколистна гора,284/м-14,459дка 

нелесопригодна площ, 

м/ст"Селскакория", имот №084002 по 

КВС на с.ГолямоБуково.

2302 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

1,186дка, отдел/подотдел:284/ж-

широколистна гора, м/ст"Селска кория", 

имот №084003 по КВСна с.Голямо 

Буково.

2303 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

1,250дка, отдел/подотдел:284/з-

широколистна гора, м/ст"Селска кория", 

имот №084004 по КВСна с.Голямо 

Буково.

2304 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

2,348дка, отдел/подотдел:284/и-

широколистна гора, м/ст"Селска река", 

имот №084005 по КВСна с.Голямо 

Буково.

2305 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

14,767дка, отдел/подотдел:284/н-

широколистна гора, м/ст"Селска 

кория",имот №084006 по КВСна с.Голямо 

Буково.

2306 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

7,575дка, отдел/подотдел:284/г-

широколистна гора, м/ст"Селска кория", 

имот №084007 по КВСна с.Голямо 

Буково.

2307 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

0,998дка, отдел/подотдел:284/д-

широколистна гора, м/ст"Селска кория", 

имот №084008 по КВСна с.Голямо 

Буково.

2308 

19-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

3,710кв.м., отдел/подотдел:284/д-

широколистна гора, м/ст""Селска 

кория",имот №084009 по КВС нас.Голямо 

Буково.

2309 

22-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

1,293дка, отдел/подотдел:284/д-

широколистна гора, м/ст"Селска кория", 

имот №084010 по КВС нас.Голямо 

Буково.

2310 

22-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково.  

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

2,807дка, отдел/подотдел:284/в-

широколистна гора, м/ст"Селска кория", 

имот №084011 по КВСна с.Голямо 

Буково.

2311 

22-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

0,505дка, отдел/подотдел:284/б-

широколистна гора, м/ст"Селска 

кория",имот №084012 по КВСна с.Голямо 

Буково.

2312 

22-08-2005
3

землището на с.Голямо 

Буково 

Чл.2ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

15,877дка, отдел/подотдел:284/а-

широколистна гора, м/ст"Селска 

кория",имот №084013 по КВСна с.Голямо 

Буково.
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2313 

22-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№70/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

112,230дка, отдел/подотдел:279/1-

8,441дка дивечова нива, 279/а-

18,001дка,279/б-1,931дка,279/в-

82,458дкшироколистна гора,279/г-

1,399дка иглолистнагора,м/ст"Двата 

близнака",имот №050016по КВС на 

с.Варовник.

2314 

22-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

95,388дка, отдел/подотдел:274/1-

4,173дка,274/3-1,168дка поляна,274/2-

0,897дка камионен път,274/б-

11,170дка,274/в-77,979дка 

широколистнагора,м/ст"Икисчиите",имот 

№047003 поКВС на с.Варовник.

2315 

22-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

101,506дка, отдел/подотдел:274/5-

8,917дка поляна,274/б- 74,863дка,274/в-

15,468дка широколистна гора,274/г-

2,255дка,274/л-0,001дка иглолистна 

горам/ст"Икисчиите", имот №047004 по 

КВС нас.Варовник.

2316 

22-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

101,999дка, отдел/подотдел:274/б-

56,980дка,274/в-17,505дк 274/к-23,702дка 

широколистна гора,274/г-3,812дка 

иглолистна 

гора,м/ст"Икисчиите",имот№047005 по 

КВС на с.Варовник.

2317 

22-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

76,822дка, отдел/подотдел:274/2-1,286дка 

камионен път, 274/3-7,207дка,274/4-

7,433дка поляна,274/в-56,614дка 

широколистна гора,274/е-3,819дка,274/з-

0,266дка иглолистна 

гора,м/ст"Икисчиите", имот №047006 по 

КВС нас.Варовник.

2318 

22-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

161,961дка, отдел/подотдел:276/1-

13,582дка поляна,276/2- 2,905дка 

камионен път,276/а-53,387дка,276/б-

85,488дка широколистна гора,286/в-

6,597дкаиглолистна 

гора,м/ст""Икисчиите", имот№047007 по 

КВС на с.Варовник.

2319 

22-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

108,929дка, отдел/подотдел:276/2-

1,363дка камионен път, 276/в-7,220дка 

иглолистна гора,276/г-100,344дка 

широколистна гора,м/ст"Икисчиите", 

имот№047008 по КВС на с.Варовник.

2320 

22-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

108,863дка, отдел/подотдел:276/2-

2,493дка камионен път, 276/г-

42,664дка,276/е-46,009дка 

широколистнагора,276/д-12,612дка,276/ж-

5,085дка иглолистнгора,м/ст"Икисчиите", 

имот №047009 поКВС на с.Варовник.

2321 

22-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

44,035дка, 

отдел/подотдел:271/12,490дка,271/2-

1,203дка, 271/3-2,522дка,272/1-1,455дка 

поляна,271/а-27,352дка,271/б-

2,727дка,272/а-6,285дкашироколистна 

гора,м/ст"Икисчиите",имот №049003 по 

КВС на с.Варовник.

2322 

22-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

101,242дка, 271/3-1,056дка,272/1-

0,827дка,272/4-3,893дка ляна,271/6-

0,016дка камионен път,271/б-

1,598дка,271/г-1,471дка,272/а-

83,391дка,272/к-8,98дка широколистна 

гора,272/в-0,002дка,272/и-0,002дка 

иглолистна гора, м/ст"Икисчиите",имот 

№049004 по КВС на с.Варовник.

2323 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

128,765дка, отдел/подотдел:272/2-

2,536дка,272/3-2,570дка поляна,272/а-

99,851дка,272/г-23,806дка широ-колистна 

гора,272/б-0,001дка 

иглолистнагора,м/ст"Икисчиите", имот 

№049005 поКВС на с.Варовник.

2324 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

114,577дка, отдел/подотдел:272/а-

39,732дка,272/г-62,309дк широколистна 

гора,272/д-7,303дка,272/е-5,233дка 

иглолистна 

гора,м/ст"Икисчиите",имот№049006 по 

КВС на с.Варовник.

2325 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

имот-залесена територия с площ от 

92,847дка, отдел/подотдел:272/а-

61,489дка,272/к-31,319 дка широколистна 

гора,272/в-0,001дка,272/д-0,037дка,272/и-

0,001дка иглолистна 

гора,м/ст"Икисчиите",имот №049007 по 

КВСна с.Варовник.

2326 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

111,406дка, отдел/подотдел:271/6-

0,002дка камионен път, 271/7-2,291дка 

поляна,271/г-6,971дка,272/к-23дка,272/м-

61,574дка,272/т-1,726дка,272/у-8,00дка 

широколистна гора,272/и-0,002дка,272/л-

0,026дка,272/н-0,003дка,272/ф-6,832дка 

игло-листна гора,м/ст"Икисчиите",имот 

№049008по КВС на с.Варовник.

2327 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

108,791дка отдел/подотдел:271/6-0,007дка 

камионен път, 271/г-3,247дка,272/м-

21,608дка,272/с-12,671дк272/т-

9,421дка,272/у- 35,708дка 

широколистнагора,272/н-0,002дка,272/о-

26,125дка 

иглолистнгора,м/ст"Икисчиите", имот 

№049009 по КВСна с.Варовник.

2328 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

116,363дка, отдел/подотдел:270/ж-

0,595дка,272/о-7,345дка, 272/р-11,743дка 

иглолистна гора,271/г-1,208дк271/е-

1,975дка,272/п-76,793дка,272/с-

5,748дкашироколистна гора,272/5-

0,004дка камионенпът,272/6-

4,389дка,272/7-6,497дка 

поляна,м/ст"Икисчиите", имот №049010 

по КВС нас.Варовник.

2329 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

106,917дка, отдел/подотдел:273/1-

0,965дка поляна,273/а- 101,387дка 

широколистна гора,273/б-4,560дка,273/в-

0,001дка,273/г-0,002дка,273/л-

0,003дкаиглолистна гора,м/ст"Двата 

близнака",имот №050001 по КВС на 

с.Варовник.

2330 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

59,267дка, отдел/подотдел:273/а-

5,247дка,273/е-42,420 дка,273/и-11,593дка 

широколистна гора,273/г-0,005дка,273/л-

0,002дка иглолистна гора,м/ст"Двата 

близнака", имот №050002 поКВС на 
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с.Варовник.

2331 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

107,499дка, отдел/подотдел:273/4-

5,079дка поляна,273/е- 23,165дка,273/з-

3,999дка,273/и-75,168дка широлистна 

гора,273/к-0,085дка, 273/л-0,003дка 

иглистна гора,м/ст"Двата близнака", имот 

№050003 по КВС на с.Варовник.

2332 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

103,681дка, отдел/подотдел:273/е-

19,139дка,273/з-11,637дк 273/и-54,747дка 

широколистна гора,273/к-18,15дка 

иглолистна гора,м/ст"Двата 

близнака",имот №050004 по КВС на 

с.Варовник.

2333 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

144,905дка, отдел/подотдел:273/2-

6,104дка,273/3-5,395дка поляна,273/а-

9,259дка,273/д-12,836дка,273/е-

102,325дка,273/з-1,134дка широколистна 

гора,273/в-0,065дка,273/ж-7,786дка 

иглолистна гора,м/ст"Двата 

близнака",имот №050005по КВС на 

с.Варовник.

2334 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

142,359дка, отдел/подотдел:275/а-

18,379дка,275/б-123,981 дка 

широколистна гора,м/ст"Двата 

близнака",имот №050006 по КВС на 

с.Варовник.

2335 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

138,651дка, отдел/подотдел:275/а-

64,282дка,275/б-13,727дк 275/г-

17,460дка,275/д-27,081дка широколистна 

гора,275/в-16,101дка иглолистна гора, 

м/ст"Двата близнака", имот №050007 по 

КВс нас.Варовник.

2336 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

92,560дка, отдел/подотдел:275/а-

10,733дка,275/г-41,750дк 275/д-40,077дка 

широколистна гора,м/ст"Дватаблизнака", 

имот №050008 по КВС нас.Варовник.

2337 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2ал.1т.1 от ЗОС,чл.8 

ал.1 от ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

118,761дка, отдел/подотдел:277/г-

14,016дка,277/д-68,757дк 277/ж-24,775дка 

широколистна гора,277/з-7,124дка,277/и-

4,089дка иглолистна гора,м/ст"Двата 

близнака", имот №050009 по КВС 

нас.Варовник.

2338 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

185,772дка, отдел/подотдел:277/д-

7,637дка,277/ж-18,060дка широколистна 

гора,277/з-60,190дка,277/и-

90,835дка,277/к-5,935дка иглолистна 

гора,м/ст"Двата близнака", имот №050010 

поКВС на с.Варовник.

2339 

23-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2ал.1т.1 от ЗОС,чл.8 

ал.1 от ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

182,434дка, отдел/подотдел:277/2-

2,335дка камионен път, 277/3-0,920дка 

поляна,277/а-5,955дка,277/з-0,277/и-

0,005дка,277/к-69,751дка,277/л-

5,359дка5,960дка иглолистна гора,277/б-

1,633дка,277/ж43,110дка,277/м-

0,994дка,277/о-46,251дкашироколистна 

гора,м/ст"Двата близнака",имот №050011 

по КВС на с.Варовник.

2340 

24-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2ал.1т.1 от ЗОС,чл.8 

ал.1 от ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

127,938дка, отдел/подотдел:277/1-

1,776дка дивечова гора, 277/а-0,974дка 

иглолистна гора,277/б-8,244дка277/в-

33,471дка,277/г-27,365дка,277/д-

21,002д277/ж-22,310дка,277/о-12,797дка 

широколистнагора,м/ст"Двата близнака", 

имот №050012 поКВС на с.Варовник.

2341 

24-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

129,513дка, отдел/подотдел:277/2-

0,609дка,278/3-3,351дка камионен 

път,277/к-0,005дка,278/а-

0,263дка,иглолистна гора,278/1-3,002дка 

дивечова нива,278/2-3,281дка,278/4-

0,715дка поляна,278/б-16,264дка,278/г-

51,219дка,278/д-1,889дка,278/-

22,658дка,278/ж-19,238дка,278/з-7,020дка 

широколистна гора,м/ст"Двата 

близнака",имот №050014 по КВС на 

с.Варовник.

2342 

24-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2ал.1т.1 от ЗОС,чл.8 

ал.1 от ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

51,697дка, отдел/подотдел:279/2-1,373дка 

камионен път, 279/а-23,649дка,279/б-

3,013дка,279/в-15,648дкшироколистна 

гора,279/г-7,996дка 

иглолистнагора,м/ст"Двата близнака", 

имот №050015 по КВС на с.Варовник.

2343 

24-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2ал.1т.1 от ЗОС,чл.8 

ал.1 от ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

88,284дка, отдел/подотдел:273/е-

5,626дка,273/з-82,659дка широколистна 

гора,м/ст"Двата близнака",имот №050017 

по КВС на с.Варовник.

2344 

24-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

129,152дка, отдел/подотдел:279/а-

123,292дка,279/б-5,022дк 279/в-0,829дка 

широколистна 

гора,м/ст"Дватаблизнака"имот №050018 

по КВС на с.Варовник.

2345 

24-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

97,320дка, отдел/подотдел:271/4-0,883дка 

поляна,271/б- 29,804дка,271/в-

59,618дка,271/г-7,014дкашироколистна 

гора,м/ст"Мандра баир",имот №051001 по 

КВС на с.Варовник.

2346 

24-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

65,841дка, отдел/подотдел:271/5-

1,041дка,271/7-0,623дка поляна,271/в-

41,845дка,271/г-22,333дка широколистна 

гора,м/ст"Мандра баир",имот №051002по 

КВС на с.Варовник.

2347 

24-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

106,856дка, отдел/подотдел:271/7-

3,891дка,271/8-11,963дка поляна,271/в-

9,984дка,271/г-50,118дка,271/е-7,874дка 

широколистна гора,271/д-

23,027дкаиглолистна гора,м/ст"Мандра 

баир", имот№051003 по КВС на 

с.Варовник.

2348 

24-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2ал.1т.1 от ЗОС,чл.8 

ал.1 от ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

90,922дка, отдел/подотдел:270/1-

1,405дка,поляна,270/2- 0,657дка 

нелесопригодна голина,270/г-

21,356дка,270/д-38,592дка,270/е-

28,911дка широко-листна 

гора,м/ст"Мандра баир", имот №051004 

по КВС на с.Варовник.

2349 

24-08-2005
3 землището на с.Варовник Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

Имот-залесена територия с площ от 

102,568дка, отдел/подотдел:270/2-

13,933дка нелесопригодна голина,270/3-

4,708дка,270/4-1,767дка поляна,270/д-

38,558дка,270/е-21,003дка 
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№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

широколистнагора,270/ж-22,595дка 

иглолистна гора,м/ст"Мандра баир", имот 

№051005 по КВС нас.Варовник.

2350 

24-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2ал.1т.1 от ЗОС,чл.8 

ал.1 от ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

102,589дка, отдел/подотдел:270:5-

9,344дка поляна,270/д- 8,088дка 

широколистна гора,270/ж-

82,127дка,270/з-0,150дка,272/р-2,879дка 

иглолистнагора,м/ст"Мандра баир", имот 

№051006 поКВС на с.Варовник.

2351 

24-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

14,890дка, отдел/подотдел:270/5-3,956дка 

поляна,270/л- 10,934дка иглолистна 

гора,м/ст"Мандрабаир", имот №051007 по 

КВС на с.Варовник.

2352 

25-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

16,145дка, отдел/подотдел:270/и-

иглолистна гора,м/ст "Мандра баир",имот 

№051008 по КВС нас.Варовник.

2353 

26-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

96,742дка, отдел/подотдел:270/3-1,595дка 

поляна,270/9- 21,326дка,270/10-5,255дка 

нелесопригоднаголина,270/д-

4,763дка,270/е-63,803дка широко-листна 

гора,м/ст"Мандра баир",имот №051009 по 

КВС на с.Варовник.

2354 

26-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

149,291дка, отдел/подотдел:270/3-

4,302дка поляна,270/8- 11,127дка,270/9-

28,036дка,270/м-5,379дка нелепригодна 

площ,270/д-58,406дка,270/е-

8,830дкашироколистна гора,270/ж-

30,374дка,270/л-2,836дка иглолистна 

гора,м/ст"Мандра баир",имот №051010 по 

КВС на с.Варовник.

2355 

26-08-2005
3 землището на с.Варовник 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

219,099дка, отдел/подотдел:270/8-

0,261дка,270/м-14,408дка нелесопригодна 

площ,270/д-26,760дка широко-листна 

гора,270/ж-36,772дка,270/к-

0,004дка,270/л-140,894дка иглолистна 

гора,м/ст"Мандра баир", имот №051011 

по КВС нас.Варовник.

2356 

26-08-2005
3 землището на с.Варовник.  

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№68/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

18,849дка, отдел/подотдел:267/д-

3,419дка,270/л-2,609дка иглолистна 

гора,269/н-12,820дка широколист-на гора, 

м/ст "Мандра баир",имот №051012 

поКВС на с.Варовник.

2357 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово.  

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

26,390дка, отдел/подотдел:291/и-

1,370дка,291/л-25,020дка широколистна 

гора,м/ст"Студения дол", имот№174007 

по КВС на с.Кирово.

2358 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

100,873дка, отдел/подотдел:278/и-

7,555дка,278/п-25,362дка 278/р-

38,705дка,278/с-29,251дка 

широколистнагора,м/ст"Осман баир", 

имот №166001 по КВСна с.Кирово.

2359 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово.  

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

130,979дка, отдел/подотдел:278/р-

67,557дка,278/с-63,422дк широколистна 

гора,м/ст"Осман баир",имот`№166002 по 

КВС на с.Кирово.

2360 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

148,349дка, отдел/подотдел:278/м-

14,041дка,278/н-21,902дк 278/р-

80,559дка,278/с-31,848дка 

широколистнагора,м/ст"Осман баир", 

имот №166003 по КВСна с.Кирово.

2361 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

97,826дка, отдел/подотдел:279/и-

41,548дка,279/к-56,278 дка широколистна 

гора,м/ст"Осман баир",имот №166004 по 

КВС на с.Кирово.

2362 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

87,243дка, отдел/подотдел:279/3-1,771дка 

поляна,279/и- 85,471дка широколистна 

гора,м/ст "Османбаир", имот №166005 по 

КВС на с.Кирово.

2363 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2ал.1 т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

84,167дка, отдел/подотдел:279/4-1,486дка 

камионен път, 279/д-7,987дка иглолистна 

гора,279/е-74,694дка широколистна 

гора,м/ст"Осман баир",имот №166006 по 

КВС на с.Кирово.

2364 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

117,875дка, отдел/подотдел:279/4-

1,573дка камионен път, 279/е-

39,723дка,279/ж-8,192дка,279/з-

27,744дк279/и-40,643дка широколистна 

гора,м/ст"Осман баир", имот №166007 по 

КВС на с.Кирово.

2365 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

182,976дка, отдел/подотдел:280/3-

7,715дка сечище,280/4- 3,854дка 

просека,280/а-78,466дка,280/б-84,252дка 

широколистна гора,280/в-8,688дка игло-

листна гора,м/ст"Церака", имот №167001 

поКВС на с.Кирово.

2366 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово.  

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

136,314дка, отдел/подотдел:280/4-

4,753дка просека,280/а- 9,079дка,280/б-

104,685дка,280/г-13,333дка ширколистна 

гора,280/в-4,464дка 

иглолистнагора,м/ст"Церака",имот 

№167002 по КВСна с.Кирово.

2367 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

85,464дка, отдел/подотдел:280/4-1,845дка 

просека,280/б- 4,522дка,280/г-78,265дка 

широколистна гора,280/ж-0,832дка 

иглолистна гора,м/ст"Церака"имот 

№167003 по КВС на с.Кирово.

2368 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

80,226дка, отдел/подотдел:280/2-3,380дка 

поляна,280/г- 51,652дка,280/д-

16,979дка,280/е-2,420дка широколистна 

гора,280/ж-5,795дка иглолистна 

гора,м/ст"Церака", имот №167004 по КВС 

нас.Кирово.

2369 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

47,889дка, отдел/подотдел:280/1-1,857дка 

камионен път, 280/2-0,854дка 

поляна,280/д-29,518дка,280/е-15,659дка 

широколистна гора,м/ст"Церака", имот 

№167005 по КВС на с.Кирово.

2370 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 

ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 

№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 

133,558дка, отдел/подотдел:281/2-

3,597дка поляна,281/а- 129,962дка 

широколистна 

гора,м/ст"Моловпожар",имот №168001 по 

КВС на с.Кирово.

Имот-залесена територия с площ от 

121,331дка отдел/подотдел:281/а-
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2371 

30-08-2005
3 землището на с.Кирово.  

Чл.2ал.1 т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

99,866дка,281/б-7,727дка 281/д-13,150дка 
широколистна гора,281/в-0,588дка 

иглолистна гора,м/ст"Молов 
пожар",имот№168002 по КВС на 

с.Кирово.

2372 

01-09-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1 т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
85,139дка, отдел/подотдел:281/1-
1,860дкадивечова просе- ка,281/а-
13,681дка,281/б-11,874дка,281/г-

14,3дка,281/д-32,873дка широколистна 
гора,281/в-9,220дка,281/е-1,284дка 

иглолистна гора,м/ст"Молов пожар",имот 

№168003 по КВС нас.Кирово.

2373 

01-09-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1 т.1 от 
ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ 
от109,799дка, отдел/подотдел:281/1-
4,462дка дивечова про- сека,281/г-

44,432дка,281/д-40,928дка широко-листна 
гора,281/е-13,624дка,281/ж-

6,352дкаиглолистна гора,м/ст"Молов 
пожар", имот№168004 по КВС на 

с.Кирово.

2374 

01-09-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
121,903дка, отдел/подотдел:289/1-

2,333дка,289/2-4,831дка, 289/4-6,171дка 
поляна,289/а-20,973дка,289/б-

20,912дка,289/в-71,343дка,289/г-0,171дка 
широколистна гора,м/ст"Корубо", имот 

№173001по КВС на Кирово.

2375 

01-09-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
125,405дка, отдел/подотдел:289/2-
5,913дка поляна,289/3- 3,522дка 

просека,289/в-99,095дка,289/г-22,788дка 
широколистна гора,м/ст"Корубо", 

имот№173002 по КВС на с.Кирово.

2376 

02-09-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
78,595дка, отдел/подотдел:289/3-2,553дка 

просека,289/5- 3,848дка поляна,289/в-
50,294дка,289/г-21,560дка,289/д-0,340дка 

широколистна гора,м/ст"Корубо",имот 

№173003 по КВС на с.Кирово.

2377 

02-09-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
128,825дка, отдел/подотдел:289/3-
2,295дка просека,289/5- 7,253дка 

поляна,289/в-34,446дка,289/г-
41,248д289/д-43,584дка широколистна 
гора,м/ст"Корубо", имот №173004 по 

КВС на с.Кирово.

2378 

02-09-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 
ЗОС,чл.8ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
100,126дка, отдел/подотдел:289/г-

2,259дка,289/д-82,073дка 289/е-15,794дка 
широколистна гора,м/ст"Корубо", имот 

№173005 по КВС на с.Кирово.

2379 

02-09-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1 т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
105,569дка, отдел/подотдел:289/д-

51,695дка,289/е-53,874дк широколистна 
гора,м/ст "Корубо", имот №173006 по 

КВС на с.Кирово.

2380 

02-09-2005
3 землището на с.Кирово.  

Чл.2ал.1 т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
163,024дка, отдел/подотдел:278/5-

0,953дка,291/1-0,314дка, 292/2-2,081дка 
камионен път,278/к-5,829дка,29/а-

0,924дка,292/а-84,052дка,292/г-
6,179дка,2928,875дка широколистна 
гора,291/в-4,005дка,292/б-27,644дка 

иглолистна гора,м/ст"Студениядол", имот 

№174001 по КВС на с.Кирово.

2381 

02-09-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1 т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
93,570дка, отдел/подотдел:292/а-

63,072дка,292/г-30,498 дка широколистна 
гора,м/ст"Студения дол",имот №174002 

по КВС на с.Кирово.

2382 

02-09-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
97,075дка, отдел/подотдел:292/в-3,738дка 

иглолистна гора,292/г-93,337дка 
широколистна гора,м/ст"Студения дол", 

имот №174003 по КВС нас.Кирово.

2383 

02-09-2005
3 землището на с.Кирово.  

Чл.2ал.1 т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
118,518дка, отдел/подотдел:291/1-

1,941дка камионен път, 291/а-0,866дка 
иглолистна гора,291/г-3,077дка292/г-

53,228дка,292/д-29,916дка,292/е-
29,490дшироколистна гора,м/ст"Студения 

дол",имот№174004 по КВС на с.Кирово.

2384 

02-09-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
157,158дка отдел/подотдел:278/5-
4,246дка,291/4-1,215дка камионен 

път,291/а-16,210дка,291/б-
68,726дка,291/г-11,100дка широколистна 

гора,291/в-55,662дка иглолистна 
гора,м/ст"Студениядол", имот №174005 

по КВС на с.Кирово.

2385 

02-09-2005
3 землището на с.Кирово 

Чл.2 ал.1т.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.1 от 

ЗГ,решение 
№76/29.12.2003г на 

ОСЗГ Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
126,884дка, отдел/подотдел:291/4-

7,366дка камионен път, 291/б-
20,347дка,291/з-20,349дка,291/и-

13,412д291/м-65,408дка широколистна 
гора,м/ст"Студения дол", имот №174006 

по КВС на с.Кирово.

2386 

07-09-2005
3 с.Драчево, област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС общината 

Урегулиран поземлен имот ІV -572 
квартал 47 по плана на с.Драчево с площ 

от 1090кв.м., отреден за жилищно 

строителство.

2388 

08-09-2005
3 с.Сливово, област Бургас Чл.59 от ЗОС. общината

Урегулиран поземлен имот V квартал 8 
по плана на с.Сливово с площ от 980кв.м. 
и панелна жилищна сграда тип"Пазард-

жик" със застроена площ от 55кв.м.

2389 

08-09-2005
3 с.Сливово, област Бургас Чл.59 от ЗОС. общината

Урегулиран поземлен имот VІ квартал 8 
по плана на с.Сливово с площ от 710кв.м. 
и панелна жилищна сграда тип "Падард-

жик" със застроена площ от 55кв.м.

2390 

08-09-2005
3 с.Сливово,област Бургас Чл.59 от ЗОС. общината 

Урегулиран поземлен имот V квартал 25 
по плана на с.Сливово с площ от 760кв.м. 

и панелна жилищна сграда тип 
"Пазарджик"със застроена площ от 

55кв.м.

2391 

08-09-2005
3 с.Сливово,област Бургас Чл.59 от ЗОС. общината

Урегулиран поземлен имот VІ квартал 25 
по плана на с.Сливово с площ от 650кв.м. 

и панелна жилищна сграда 
тип"Пазарджик",със застроена площ от 

55кв.м.

2392 

15-09-2005
3 с.Драчево, област Бургас Чл.2 ал.2 от ЗОС. държавата

Урегулиран поземлен имот V- 523 
квартал 45 по плана на с.Драчево с площ 

от 440/450кв. идеални части.

2393 

16-09-2005
3 с.Дебелт,област Бургас Чл.59 от ЗОС. общината 

Урегулиран поземлен имот ІV в квартал 
50 по плана на с.Дебелт с площ от 

160кв.м. отреден за трафопост.

2394 

16-09-2005
3 с.Суходол, област Бургас Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС. общината

Урегулиран поземлен имот в квартал 26а 
по плана на с.Суходол с площ от 

3800кв.м. и масивна двуетажна сграда със 
застроенаплощ от 323кв.м./бивше 

улилище/.

2395 

05-10-2005
3

землището на с.Дебелт,област 

Бургас 
Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

решение №868 от 
28.06.2005г на ОСЗГ 

остатъчен общински фонд

Имот-пасище,мера с площ от 452,417дка, 
девета категория, м/ст"Арпа дере",имот 

№000189 по КВС на с.Дебелт.
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ГЛАВЕН РЕГИСТЪР

за общинска собственост

публична

гр.Средец.

13396 

20-04-2004
2 с.Дебелт, област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 
решение № 73 от 

29.12.2003г на ОСЗГ 
гр.Средец. 

Имот-залесена територия с площ от 
163,214дка,отдел/подотдел:66/а-56,911 
дка,66/б-61,126дка,66/в-6,449дка,66/г-

38,728дка,широколистна гора,находящсе 
в м/ст"Церов дол",представляващ имот 

№076010 по КВС на с.Дебелт.

Брой актове : 2273

Номер и дата

на акта за ОС

Номер на
преписката

(досието,РЗ)

Местонахождение

на имота

Правно

основание

Бивш

собственик

Описание

на имота

Признати или
учредени вещни права

(кому, основание)

Имотът, ликвидиран
като общински

(основание, дата,

№ на преписката)

Имотът, включен
в състава на

търговско дружество
(наименование, 

основание)

3 

12-02-1997
1

гр.Средец, 
ул."Д.Благоев" № 24 

имот пл.№ 190 в парцел 

VІ квартал 3  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 
и заповед № С-08-00-

0330 от 20.12.1996г. на 

МФ.

държавата

Паянтова сграда - музей на етаж 
и половина със застроена площ 

от 64кв.м.,построена през 
1894г.,прилежащ терен от 

700кв.м.,представля-ващ имот 
пл.№ 190, ид.част от парцел VІ 

квар-тал 3 по плана на гр.Средец.

С решение № 267/29.01.2002г. 
на ОбС гр.Средец имота се 

предоставя за стопанисване и 
управление на Общински 

исторически музей гр.Средец.

4 

12-02-1997
1

гр.Средец 
ул."Бр.Миладинови" № 4 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № С-08-00-

0330 от 20.12.1996г.
държавата

Училищна сграда на три 
етажа,масивна,строена през 
1960г., на площ от 903кв.м.с 

прилежащ терен от 
9000кв.м.,съставляващ парцел ХІ 

квартал 49 по плана на гр.Средец.

С решение № 226/24.07.2001г 
на ОбС гр.Средец се 

предоставя на Национална 
служба "Гранична полиция" 

Граничен Полицейски участък 
гр.Средец безвъзмездно част от 
сграда /б.училище/ за срок от 

10 години.

6 

26-02-1997
1

с.Загорци,Бургаска 

област парцел ІІ кв.34  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №С-08-00-0330 

от 20.12.1995г на 
Министерство на 

финансите.

държавата

Читалищна сграда на два 
етажа,масивна, със застроена 

площ от 400кв.м.,построена през 
1982г с прилежащ теран от 

1000кв.м.,находящи се в парцел ІІ 

квартал 34 поплана на с.Загорци.

7 

26-02-1997
1

с.Загорци,област Бургас 

парцел І кв.34  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №08-00-0039 

от 09.04.1996г на МФ.
държавата

Сграда-кметство на два етажа, 
масивна конструкция със 

застроена площ от 120 
кв.м.,построена през 1925г с 

прилежащтерен от 
260кв.м.,находящи се в парцел 

Іквартал 34 по плана на 

с.Загорци.

8 

27-02-1997
1

с.Загорци,област Бургас 

парцел ІІІ кв.33  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №Б-08-00-039 

от 09.04.1996г на МФ.
държавата

Училище на три етажа,масивна 
със заст- роена площ от 426кв.м., 
строено през 1938г., прилежащ 

терен от 7100кв.м., находящи сев 
парцел ІІІ квартал 33 по плана на 

с.Зогорци.

9 

27-02-1997
1

с.Загорци,област Бургас 

парцел V кв.26  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №Б-08-00-0039 

от 09.04.1996г на МФ.
държавата

Здравен дом на два 
етажа,масивен със застроена 

площ от 90кв.м.,построен през 
1938г, прилежащ терен от 

920кв.м.,находящисе в парцел V 

квартал 26 по плана на с.Загорци.

10 

27-02-1997
1

гр.Средец ул."Д.Юруков" 
одз № 4 парцел ІІ квартал 

53  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС 5и 
заповед № Б-08-00-003 

от 09.04.1996г. на 
Министерство на 

финансите.

държавата

Сграда- детска 
градина,триетажна, масивна, 

строена през 1988г. със застроена 
площ от 230 кв.м. и прилежащ 

терен от 7600кв.м.,находящи се в 
парцел ІІ квартал 53 по плана на 

гр.Средец.

11 

27-02-1997
1

гр.Средец "Цв.Радойнов" 
ОДЗ № 3 парцел І 

квартал 89  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № Б-08-00-

0039 от 09.04.1996г на 
Министерство на 

финансите. 

държавата 

Сграда- детска град5ина, 
триетажна,масивна строена през 
1983г. със застроена площ от 230 

кв.м. и прилежащ терен от 
5000кв.м.,находящи се в парцел І 

квартал 89 по плана на гр.Средец.

12 

28-02-1997
1

гр.Средец ул."В.Коларов" 
№170 парцел І квартал 

131  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № Б-08-00-
0039 09.04.1996г. на 

Министерство на 
фонансите. 

държавата 

Училище,масивно,състоящо се от 
7блока: блок 1,2,3 на 4 етажа, 

блок 4 и 5 от 2етажа, блок 6 и 7 
от 1 етаж,строени през 1990г. с 

обща квадратура от 10 
885кв.м..Общежитие масивнона 6 

етажа със застроена площ от 
665кв.м.,прилежащ терен от 

31110кв.м.,всички находящи се в 
парцел І квартал 131 по плана на 

гр.Средец.

13 

28-02-1997
1

гр.Средец 
пл."Г.Димитров" парцел 

ІV квартал 45  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № Б-08-00-

0039 от 09.04.1996г. на 
Министерство на 

финансите. 

държавата 

Сграда-община,масивна на 4 
етажа и партер, строена през 
1985г. на площ от 580кв.м. с 

прилежащ терен от 
2749кв.м.идеална част отпарцел 

ІV квартал 45 по плана на 

гр.Средец,целиятот 5 450кв.м.

14 

04-03-1997
1

с.Дебелт,област Бургас 

парцел ІІ кв.50  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-87 от 
13.02.1997г на Обл.у-л 

Бургас

държавата

Едноетажна сграда/б.детска 
градина/ с квадратура от 

120кв.м.,масивна,строена през 
1951г,ОДЗ- сграда на два етажа 

съсзастроена площ от 
700кв.м.,масивна,стро-ена през 

1987г с прилежащ терен от 
6500кв.м.,находящи се в парцел ІІ 

квартал 50по плана на с.Дебелт.

15 

04-03-1997
1

с.Дебелт,Бургаска област 

парцел Х кв.37  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-85 от 
13.02.1997г на Обл.у-л 

Бургас.

държавата

Читалищна сграда,масивна на два 
етажа със застроена площ от 
279кв.м.,строена през 1983г и 
прилежащ терен идеална част 

от4000кв.м. от парцел Х квартал 

37 по планана с.Дебелт.

16 

04-03-1997
1

с.Дебелт,област Бургас 

парцел І кв.18  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-83 от 
13.02.1997г на Обл.у-л 

Бургас. 

държавата 

Училище-две тела:първото 
от300кв.м.,масивно, строено през 

1951г,на два етажа, второто от 
440кв.м., на три етажа, строено 
през 1988г иприлежащ терен от 
10000кв.м.,образуващопарцел І 

квартал 18 по плана на с.Дебелт.

17 

05-03-1997
1

с.Дебелт,област Бургас 

парцел VІІІ кв.34  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11-84 от 
13.02.1997г на Обл.у-л 

Бургас.

държавата

Здравна служба-сграда,масивна 
на два етажа,строена през 1989г с 

площ от 380кв.м. и прилежащ 
терен от 1550кв.м. впарцел VІІІ 

квартал 34 по плана нас.Дебелт.

19 

03-04-1997
1

гр.Средец 
ул."Й.Николова" 24 

парцел VІІ квартал 83  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № Б-08-00-

0109 от 31.05.1996г. на 
Министерство на 

финансите. 

държавата 

Двуетажна масивна сграда-
ОДЗ2,строена през 1987г със 

застроена площ от 
740кв.м.,прилежащ терен от 

6390кв.м. в парцел VІІ квартал 83 

поплана на гр.Средец.

Градска болница-
масивна,2етажа,строена 1938г с 

площ 443кв.м.,хронично 
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21 

27-05-1997
1

гр.Средец 
ул."С.Врачански" № 3 

парцел І квартал 114  

Член 2 ал.1 т.6 от 
Закона за общинската 
собственост,общински 

имот от 01.06.1996г.

отделение -масивна, 2ет.,строена 
през 1940г.с 181кв.м.,гараж-

56квм.,административна сграда 1 
ет.,масивна,1940гс плащ 200кв.м., 

поликлиника-4и2етажни 
части,масивна,1974г.с площ от 

850кв.м.,жил.сграда-
12кв.м.,масивна,1940г,кухненски 
блок -1ет.,масивна,1982г,с площ 

от 752кв.м.,гаражи -
90квм.,прилежащ терен от 

20210кв.м.в парцел І квартал 114 

по плана на гр.Средец.

48 

23-01-1998
1 с.Суходол квартал 26а 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-540 от 

30.06.1997г на 

Обл.управител.

Училищна сграда,масивна на два 
етажа застроена площ от 323кв.м. 
в кв.26а по плана на с.Суходол с 

правото настроеж.

49 

23-01-1998
1

с.Орлинци парцел І-74 

кв.40  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11- 542 

от 30.06.1997г на 

Обл.управител.

Масивна сграда- училище на 1 
етаж, застроена площ от 320кв.м. 
в квартал 40 парцел І-74 по плана 
на с.Орлинци,заедно с правото на 

строеж.

50 

23-01-1998
1

с.Момина Църква парцел 

VІІ квартал 58  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

541/30.06.1997г на 

Обл.управител.

Училищна сграда,масивна на три 
етажа, застроена площ от 

770кв.м. в парцел VІІ квартал 58 
по плана на с.Момина Църква,с 

право на строеж.

51 

23-01-1998
1

с.Орлинци,област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-532 от 
27.06.1997г на 

Обл.управител.

Музейна сграда от 40кв.м. и 
прилежащ терен от 1125кв.м. 

образуващи парцел VІ квартал17 

по плана на с.Орлинци.

52 

23-01-1998
1

с.Драчево,област Бургас 

парцел ІІ квартал 32  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД- 11-
398/21.05.1997г на 

Обл.управител.

Училище-масивна сграда на 3 
етажа със застроена площ от 

368кв.м. и прилежащ терен от 
2400кв.м. в парцелІІ квартал 32 

по плана на с.Драчево.

53 

26-01-1998
1

с.Светлина,област Бургас 

парцел ІV квартал 36  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-428 от 

24.06.1997г на 
Обл.управител. 

Училищна сграда,масивна на 1 
етаж с площ от 360кв.м. в парцел 

ІV квартал 36 по плана на 

с.Светлина с правото на строеж.

54 

26-01-1998
1

гр.Средец, извън 

регулация 

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 
и заповед № РД-11-530 

от 27.06.1997г. на 
Областен управител 

Бургас.

Сграда за "Тъжни ритуали", 
масивна едноетажна застроена на 

площ от 213кв.м., изградена в 

гробищен парк гр.Средец.

55 

26-01-1998
1

с.Светлина парцел ІІ 

квартал 33  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-581 

01.07.1997г на 
Обл.управител. 

Сграда-кметство на два етажа, 
масивна със застроена площ от 

126кв.м.,находяща се в парцел ІІ 
квартал 33 по плана на 

с.Светлина, заедно с правото на 

строеж.

56 

26-01-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11-
535/14.07.1997г на 
Обл.управител Б-с. 

Сграда-кметство на два етажа 
застроена на 169кв.м. заедно с 

дворно място от 2120кв.м., 
образуващо парцел V квартал46 

по плана на с.Дюлево.

57 

26-01-1998
1

с.Проход парцел ІІІ 

квартал 17  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД- 11-
536/14.07.1997г на 

Обл.управител.

Сграда- кметство на 1 етаж, 
застроена на 72кв.м., заедно с 

дворно място от 200 кв.м., 

образуващи парцел ІІІ кваратл 17.

58 

26-01-1998
1

с.Дюлево, парцел І 

квартал 38  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11 

548/25.07.1997г на 

Обл.управител Б-с.

Сграда- читалище на два етажа, 
застроена площ от 385,24кв.м. 

заедно с дворно място от 
4000кв.м. образуващо част от 

парцел Іквартал 38 по плана на 

с.Дюлево.

59 

26-01-1998
1

с.Пънчево,имот пл.№67 

квартал 5  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

561/25.07.1997г на 

Обл.управител.

Кметство и читалище в 
едноетажна сграда на площ от 

136кв.м., заедно с дворно място 
от 400кв.м., образуващоимот 
пл.№67 квартал 5 по плана на 

с.Пънчево.

С договор от 05.01.2004г 
безв.ползване за срок от 5год. 
на помещение от 24кв.м. от 

сграда-кметство от Общински 

съюз на пенсионерите.

60 

26-01-1998
1

с.Г.Ябълково парцел VІ 

квартал 50  

ЧЛ.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-563 от 

25.07.1997г на 
Обл.управител. 

Сграда-основно училище на един 
етаж заедно с дворно място от 

780кв.м.,обра- зуващо парцел VІ 
квартал 50 по планана 

с.Г.Ябълково.

61 

27-01-1998
1

с.Момина Църква, 

площад кв.55  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-559 от 

25.07.1997г на 
Обл.управител. 

Сграда- кметство на два етажа, 
застро- ена на 176кв.м. в квартал 

55 по плана на с.Момина Църсва.

62 

27-01-1998
1 с.Малина, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД- 11-
562/25.07.1997г на 

Обл.управител.

Сграда- училище на един етаж 
застроена на 170кв.м. заедно с 

дворно място от 6500 кв.м. 
находящо се в квартал 24 по 

планана с.Малина.

63 

27-01-1998
1

с.Суходол, област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-560 от 
25.07.1997г. на 

Обл.управител.

Сграда-здравен дом на един 
етаж,застроен на 102кв.м.,заедно 

с дворно място от 896кв.м., 
образуващо парцел І квартал31 

по плана на с.Суходол.

64 

27-01-1998
1

с.Сливово, област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11-931 

от 26.09.1997г на 

Обл.управител.

Двуетажна масивна сграда-
кметство, застроено на 148кв.м. и 

дворно място от 2100кв.м., 
образуващи парцел Іквартал 5 по 

плана на с.Сливово.

65 

27-01-1998
1

с.Сливово, област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед № РД-.11-
933/26.09.1997г на 

Обл.управител.

Масивна училищна сграда на два 
етажа застроена на 304кв.м. и 

дворно място от 2800кв.м., 
образуващо парцел ІІквартал 15 

по плана на с.Сливово.

66 

27-01-1998
1

с.Радойново, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11-
949/26.09.1997г на 

Обл.управител.

Училищна сграда,застроена 
върху 297кв.м. и дворно място от 
5250кв.м. образуващо парцел ІІ 

квартал 13 по плана на 

с.Радойново.

67 

28-01-1998
1

с.Радойново,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11 

948/26.09.1997т на 
Обл.управител. 

Масивна сграда "Културен дом" 
със застроена площ от 499кв.м. и 

дворно място от 
2500кв.м.,образуващ парцелІ 

квартал 13 по плана на 

с.Радойново.

68 

28-01-1998
1

с.Гранитец,парцел VІ 

квартал 5.  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

955/26.09.1997г на 

Обл.управител.

Масивна училищна сграда на 2 
етажа, със застроена площ от 
198кв.м. и дворно място от 

2783кв.м. образуващо парцел VІ 

квартал 5 по плана на с.Гранитец.

69 

28-01-1998
1

с.Гранитец, парцел І 

квартал 17  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11 

957/26.09.1997г на 

Обл.управител.

Полумасивна сграда-
кметство,застроена на 77кв.м., 

заедно с правото на строеж върху 
държавна земя, находяща се 

впарцел І квартарл 17 по плана на 

селото.

70 

28-01-1998
1

с.Синьо Камене парцел І 

квартал 12  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11-
954/26.09.1997г на 

Обл.управител. 

Полумасивна сграда-кметство на 
1етаж застроена на 140кв.м., 
заедно с правото на строеж 

находяща се в парц.І квартал12 

по плана на с.Синьо Камене.

71 

28-01-1998
1

с.Долно Ябълково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-952 от 

26.09.1998г на 

Обл.управител.

Масивна сграда на един етаж-
кметство застроена на 163кв.м. 

заедно с правото на строеж върху 
държавна земя в парцелІІ квартал 

30 по плана на с.Д.Ябълково.

Полумасивна училищна сграда на 
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72 

28-01-1998
1

с.Синьо Камене, парцел І 

квартал 14  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

950/26.09.1997г на 
Обл.управител. 

1етаж, със застроена площ от 
310кв.м., дворно място от 4 

350кв.м., образуващ парцел І 
квартал 14 по плана на 

с.СиньоКамене.

73 

28-01-1998
1

с.Долно Ябълково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-1000 

от 01.10.1997г на 

Обл.управител.

Масивна двуетажна училищна 
сграда и дворно място от 

7500кв.м.,образуващо парцел І 
квартал 5 по плана на 

с.Д.Ябълково.

74 

28-01-1998
1

с.Горно Ябълково,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11-932 

от 26.09.1997г на 
Обл.управител. 

Масивна училищна сграда на 
един етаж застроена на 400кв.м. и 

дворно място от 4 
300кв.м.,образуващ парцел І 

квартал 44 по плана на с.Горно 

Ябълково.

89 

06-02-1998
1

с.Орлинци,област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед №РД-11-
531/27.06.1997г на 

Обл.управител.

Двуетажна административна 
сграда, застроена на 188кв.м., 

находяща се в кв.41 по плана на 

с.Орлинци.

90 

06-02-1998
1

с.Малина парцел І 

квартал 24  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД- 11-
951/26.09.1997г на 

Обл.управител. 

Масивна училищна сграда на 
един етаж и дворно място от 

6200кв.м.,образуващо парцел І 
квартал 24 по плана на с.Ма-

лина.

190 

18-05-1998
1 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

1260/25.11.1997г на 
Обл.управител. 

Масивна сграда- училище 
"Н.Вапцаров" на три етажа, 
застроена площ от570кв.м. 

построена през 1952г и дворно 
място от13350кв.м. в парцел І 

квартал 42 по планана с.Факия.

191 

19-05-1998
1 с.Факия, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-1267 

25.11.1997г на 
Обл.управител. 

Масивна сграда "Детска 
градина", на 2 ет. застроена площ 
от 250кв.м.,построена през 1985г 

и дворно място от 4870кв.м.в 
парцел І квартал 58 по плана 

нас.Факия.

192 

19-06-1998
1 с.Факия,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

1266/25.11.1997г на 
Обл.управител. 

Двуетажна масивна сграда-
кметство с площ от 140кв.м. и 
дворно място от 1750кв.м. в 

парцел ІІ квартал 25 по планана 

с.Факия.

193 

20-05-1998
1 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11 

1263/25.11.1997г на 

Обл.управител.

Двуетажна масивна сграда-
кметство строена през 1956г със 

застроена площ от 70кв.м. и 
право на строеж върху парц.ІІІ 

квартал 51 по плана на с.Драка.

194 

20-05-1998
1 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11-

1258/25.11.1997г на 
Обл.управител. 

Двуетажна масивна сграда-
"Културен дом", пастроен през 

1958г. с разгъната площ от 
1200кв.м. и право на 

сгтроежвърху парцел ІХ квартал 

51 по плана на с.Драка.

195 

20-05-1998
1

с.Вълчаново, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

1264/25.11.1997г на 

Обл.управител.

Двуетажна масивна сграда-
кметство, застроена площ от 

76кв.м.,складово помещение от 
18кв.м. и дворно мястоот 

287кв.м. в парцел ІІІ квартал 28 

поплана на с.Вълчаново.

196 

20-05-1998
1

с.Вълчаново, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

1261/25.11.1997г на 

Обл.управител.

Сграда-здравна служба,постраена 
през 1952г двуетажна, застроена 

площ от 62кв.м. с право на 
строеж в парцел ІІІ квартал 39 по 

плана на с.Вълчаново.

С договор от 01.08.2003г на 
Исторически музей гр.Средец 
се предоставя безвъзмездно 
ползване на имота по акта за 

срок от 10години.

197 

20-05-1998
1

гр.Средец парцел ІХ 

квартал 24  

Член 2 ал.1 т.6 от ЗОС 
и заповед № РД-11-
1303 25.11.1997г на 
Областен управител 

Бургас.

Сграда ОДЗ със застроена площ 
от 360кв.м. кухня от 125кв.м и 

салон в дворно място от 
2830кв.м. в парцел ІХ квартал 24 

по плана на гр.Средец.

198 

20-05-1998
1 с.Белила, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

1262/25.11.1997г на 
Обл.управител. 

Училищна сграда- 1 1/2 етажа, 
масивна, строена през 1958г със 

застроена площ от 311кв.м. и 
дворно място от 2600кв.м.в 

квартал 1 парцел ІV-4 по плана 

нас.Белила.

200 

08-06-1998
1

с.Голямо Буково парцел І 

квартал 13  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11 

311/13.03.1998г на 
Обл.управител. 

Двуетажна сграда-кметство със 
застроена площ от 184кв.м. и 

дворно място от 740кв.м. 
образуващо парцел І квартал 13 

по планана с.Голямо Буково.

201 

08-06-1998
1

с.Голямо Буково парцел 

VІІІ кв.13  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

358/01.04.1998г на 

Обл.управител.

"Здравна служба"-едноетажна 
сграда със застроена площ от 

52кв.м.,едноетажна сграда с площ 
от 85кв.м. и дворно мястоот 

670кв.м. в парцел VІІІ квартал 13 

поплана на с.Г.Буково.

202 

08-06-1998
1

с.Голямо Буково парцел 

ІІ квартал 19  

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11-
359/01.04.1998г на 

Обл.управител.

Двуетажна сграда-училище със 
застроена площ от 387кв.м. и 

дворно място от 8570кв.м. 
образуващо парцел ІІ квартал 19 

по плана на с.Голямо Буково.

203 

08-06-1998
1 с.Проход, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед № РД-11-1256 

от 25.11.1997г на 

Обл.управител Бургас.

Училище-масивна сграда на 2 
етажа,постр. 1956г. с площ от 

266,8кв.м. и прилежащ те- рен от 
1970кв.м. в парцел V квартал 

17по плана на с.Проход.

204 

08-06-1998
1 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-1257 

от 25.11.1997г на 

Обл.управител.

Училище-масивна сграда на един 
етаж, построена 1954г.със 

застроена площ от 680кв.м. и 
дворно място от 4270кв.м. 

впарцел ІІІ квартал 38 по плана 

на с.Бистрец.

205 

08-06-1998
1

с.Драка парц. І-110 кв.49а 
Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 

заповед № РД-11-
1259/25.11.1997г на 

Обл.управител.

Училищна сграда-
масивна,двуетажна, построена 

през 1945г със застроена площ от 
290кв.м. и дворно място от3 

350кв.м. парцел І -110 квартал 

49апо плана на с.Драка.

206 

08-06-1998
1

с.Вълчаново, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11- 1265 

от 25.11.1997г на 

Обл.управител.

Училище"Хр.Ботев", двуетажна 
масивна сграда със застроена 

площ от 280кв.м. и дворно място 
от 5800кв.м. в квартал19 парцел І 

по плана на с.Вълчаново.

216 

10-09-1998
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№56/29.07.1998г на 

ОбС Средец.

Язовир с площ от 
109,197дка,находящ се в м/ст 

"Дачковица",имот №001270 по 
плана за земеразделяне 

нас.Момина Църква.

217 

11-09-1998
1

с.Момина Църква, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№56/29.07.1998г на 

ОбС Средец.

Язовир с площ от 133,290дка, 
находящ се в 

м/ст"Паздерковица", имот 
№001048 по плана за 

земеразделяне на с.Момина 

Църква.

218 

11-09-1998
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№56/29.07.1998г на 
ОбС Средец. 

Язовир с площ от 
44,373дка,находящ се в 

м/ст"Василева кория",имот 
№000778 по плана за 

земеразделяне на с.Момина 

Църква.

219 

11-09-1998
1

с.Зорница, област Бургас Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№56/29.07.1998г на 

Язовир с площ от 299,808дка, 
имот №000429 по плана за 

земеразделяне на с.Зорница.

страница 89 от 92Резултат от търсенето

17.2.2015 г.http://192.168.1.6/E_Municipality/Acts/search_result_main_register.php



ОбС Средец.

220 

11-09-1998
1 с.Бистрец,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№56/29.07.1998г на 
ОбС Средец. 

Язовир с площ от 13,007дка,имот 
№ 000140 по плана за 

земеразделяне на с.Бистрец.

221 

16-09-1998
1 с.Проход, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№56/29.07.1998г на 
ОбС Средец. 

Язовир с площ от 
104,045дка,находящ се в м/ст"Ай 
дере",имот №000032 по плана за 

земеразделяне на с.Проход.

222 

16-09-1998
1 с.Дебелт,област Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение №5 
от 29.07.1998г на ОбС 

Средец. 

Язовир с площ от 
110,105дка,имот №000433 по 

плана за земеразделяне на 
с.Дебелт. 

223 

17-09-1998
1 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№56/29.07.1998г на 
ОбС Средец. 

Язовир с площ от 
117,240дка,находящ се в имот 

№097010 по плана за земе-
разделяне на с.Суходол,м/ст"До 

село".

224 

18-09-1998
1

с.Суходол, област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 

от ЗОС и решение 
№56/29.07.1998г на 

ОбС Средец. 

Язовир с площ от 
27,911дка,находящ се в 

м/ст"Джендема",имот №086009 
по плана за земеразделяне на 

с.Суходол.

225 

18-09-1998
1

с.Орлинци,област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 

от ЗОС и решение 
№56/29.07.1998г на 

ОбС Средец. 

Язовир с площ от 
29,415дка,находящ се в 

м/ст"Айкън дере", имот №000110 
по плана за земеразделяне на 

с.Орлинци.

226 

18-09-1998
1

с.Орлинци,област Бургас 
Чл.2 оал.1 т.3 и чл.57 
т.4 от ЗОС ирешение 
№56/29.07.1998г на 

ОбС Средец. 

Язовир с площ от 
42,994дка,находящ се в 

м/ст"Около село", имот №000081 
по плана за земеразделяне на 

с.Орлинци.

227 

18-09-1998
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№56/29.07.1998г на 
ОбС Средец. 

Язовир с площ от 
85,525дка,находящ се в м/ст" 
Суха река", имот №000094 по 

плана за земеразделяне на 

с.Дюлево.

228 

23-09-1998
1 с.Белила,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№56/29.07.1998г на 
ОбС Средец. 

Язовир с площ от 4,844дса, имот 
№000142 по плана за 

земеразделяне на с.Белила.

229 

23-09-1998
1 с.Кубадин,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№56/29.07.1998г на 
ОбС Средец. 

Язовир с площ от 2,671дка,имот 
№000235 по плана за 

земеразделяне на с. Кубадин.

230 

24-09-1998
1 с.Кубадин,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№56/29.07.1998г на 
ОбС Средец 

Язовир с площ от 2,268дка, имот 
№000239 по плана за 

земеразделяне на с. Кубадин.

231 

24-09-1998
1

с.Сливово, област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 

от ЗОС и решение 
№56/29.07.1998г на 

ОбС Средец. 

Язовир с площ от 37,583дка, 
находящ се в м/ст"Кръстева 

река", имот №000111 по плана за 

земеразделяне на с.Сливово.

232 

24-09-1998
1 с.Драка, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№56/29.07.1998г на 
ОбС Средец. 

Язовир с площ от 15,181дка, 
находящ се в м/ст"Орта борун", 

имот №000192 по плана за 

земеразделяне на с.Драка.

233 

24-09-1998
1

гр.Средец, Бургаска 

област 

Член 2 ал.1 т.3 и чл.57 
т.4 от ЗОС и решение 
№56/29.07.1998г на 

ОбС Средец.

Язовир с площ от 85,28дка, 
находящ се в м/стта "Върлата 

пътека", имот №857 по плана за 

земеразделяне на гр.Средец.

236 

30-09-1998
1

гр.Средец,Бургаска 

област 

Член 2 ал.1 т.3 и чл.57 
т.4 от ЗОС и решение 
56 от 29.07.1998г на 

ОбС Средец 

Язовир с площ от 120,67дка , 
имот № 686 по плана за 

земеразделяне на гр.Средец. 

246 

16-03-1999
1

с.Зорница, област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение№15 
от 24.02.1999г на ОбС 

Средец.

Язовир-изк.водна площ от 
59,316дка, имот №000158 по 

плана за земеразделяне на 

с.Зорница.

247 

16-03-1999
1

с.Зорница, област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.3 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение №1 
от 24.02.1999г на ОбС 

Средец. 

Язовир-изк.водна площ от 
11,950дка, имот №000376 по 

плана за земеразделяне на 

с.Зорница.

357 

13-09-1999
1 с.Зорница,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС, 
заповед №РД-11-
11/30.03.1999г на 
Обл.управител. 

Масивна училищна сграда 
застроена на 285кв.м. и 7300кв.м. 

незастроена площ и триетажна 
масивна сграда на 198кв.м. в 

парцел І квартал 40 с.Зорница.

358 

13-09-1999
1 с.Зорница,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 жт ЗОС и 
заповед №РД-11 

105/22.04.1999г на 

Обл.управител.

Двуетажна масивна сграда-
селсъвет, застроена на 160кв.м. с 
право на строеж върху държавна 

земя в парцел ХІ квартал20 по 

плана на с.Зорница.

С договор от 01.08.2005г се 
учредява безв.право на 
ползване за 5год. върху 

помещение от 30кв.м. от І-ви 
етаж на Общински съюз на 

пенсионерите гр.Средец.

405 

29-12-1999
1

с.Светлина,област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.3 от ЗОС и 

решение №23 от 
13.12.1999г на ОбС 

Средец. 

Язовир с площ от 83,987дка, 
рег.номер 97211,имот №000039 
по плана за земе- разделяне на 

с.Светлина.

406 

29-12-1999
1

с.Светлина, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.3 от ЗОС и 
решение №23 от 

13.12.1999г на ОбС 
Средец. 

Язовир с площ от 
48,386дка,рег.номер 97211, имот 

№000044 по плана за земе-

разделяне на с.Светлина.

407 

01-12-1998
1 с.Драчево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 от ЗОС и 
заповед №РД-11-

995/19.10.1999г на 

Обл.управител.

Кметство на два етажа,масивна 
сграда, с площ от 110кв.м. заедно 

с прилежащ терен от 1260кв.м. 
съставляващ парцелІІІ квартал 24 

по плана на с.Драчево.

448 

26-04-2000
1

гр.Средец имот №000634 
Чл.2 ал.1 т.3 от ЗОС и 

чл.30 ал.1 т.4 от 
ППЗОС,решение 

№71/03.04.2000г ОбС. 

Кариера-чакъл с площ от 
53,025дка, имот №000634 по 
плана за земераз- деляне на 

гр.Средец,м/ст"Ходжавец".

452 

15-05-2000
1

с.Богданово, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6, чл.3 ал.2 
т.1 от ЗОС, решение 
№80/04.05.2000г на 

ОбС Средец.

Сграда-читалище с площ от 
240кв.м. двуетажна, находяща се 
в площадно пространство квартал 

20 по плана нас.Богданово.

453 

15-05-2000
1

с.Богданово, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6,чл.3 ал.2 
т.1 от ЗОС и решение 
№80/04.05.2000г на 

ОбС Средец. 

Сграда-кметство с площ от 
155кв.м., навес-

35кв.м.,дв.тоалетна-6кв.м. и 
прилежащ терен от 835кв.м. в 

парцелІІ имот 160 квартал 20 по 

плана нас.Богданово.

454 

15-05-2000
1

с.Момина Църква,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 ,чл.3 ал.2 
т.1 от ЗОС и решение 
№80/04.05.2000г на 

ОбС Средец. 

Сграда-читалище с площ от 
645кв.м., находящо се в парцел V 
квартал 41 по плана на с.Момина 

Църква,целият сплощ от 920кв.м.

455 

15-05-2000
1 с.Кирово,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6, чл.3 ал.2 
т.1 от ЗОС и решение 
№80/04.05.2000г на 

ОбС Средец. 

Сграда-кметство с площ от 
164кв.м. и прилежащ терен от 
570кв.м.,находящи се в парцел 

VІІ квартал 11 по плана 

нас.Кирово.

456 

15-05-2000
1

с.Граничар, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6,чл.3 ал.2 
т.1 от ЗОС и решение 
№80/04.05.2000г на 

ОбС Средец. 

Сграда-кметство с площ от 
100кв.м. и при- лежащ терен от 

320кв.м.,находящ се в парцел ІV 
квартал 10"а" по плана 

нас.Граничар.

514 

12-09-2000
1

с.Вълчаново, област 

Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.2 и чл.57 т.4 
от ЗОС и решение 

№130/05.09.2000г на 
ОбС Средец. 

Язовир с площ от 32,539дка, 
находящ се в имот № 000192 по 

плана за земераз- деляне на 

с.Вълчаново.

517 гр.Средец, област Бургас. 
Чл.2 ал.1 т.3 от ЗОС и 

решение № 137 от 

Каменна кариера с площ от 
92,825дка, находяща се в 

м/стта"Дервишки път" 
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10-10-2000

1

05.10.2000г на ОбС 

гр.Средец. 

представляваща имот № 000641 

поплана за земеразделяне на 

гр.Средец.

560 

05-01-2001
1 с.Дюлево,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС, 

решение №164 от 

20.12.2000г на ОбС 

гр.Средец.

Училище със застроена площ от 

551кв.м., б.детска градина-

220кв.м., прилежащ терен от 

12570кв.м., представляващ 

парцел ІІквартал 38 по плана на 

с.Дюлево.

С договор от 01.08.2003г се 

учредява безвъзмездно 

ползване за срок от 5год.върху 

сграда от 130кв.м. в УПИ ІІ 

кв.38 на Читалище "Просвета" 

с.Дюлево. С договор от 

15.03.2005г се учредява 

безв.ползване за срок от 5год. 

върху сграда от 60кв.м. на 

Общински съюз на 

пенсионерите гр.Средец.

561 

05-01-2001
1

с.Радойново, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС и 

решение №164 

20.12.2000г на ОбС 

гр.Средец. 

Кметство-два етажа със застроена 

площ от 108кв.м. и прилежащ 

терен от 680кв.м. находящи се в 

парцел І-96 квартал 28по плана 

на с.Радойново.

643 

07-05-2001
1 с.Суходол,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.2 от 

ЗОС ,решение №196 от 

27.04.2001г на ОбС 

Средец. 

Язовир с площ от 

10,341дка,представ- ляващ имот 

№100008 по плана за 

земеразделяне на с.Суходол, 

м/ст"До село".

644 

07-05-2001
1

с.Суходол,област 

Бургаска 

Чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и 

решение №196 от 

27.04.2001г на ОбС 

Средец. 

Язовир с площ от 

6,001дка,представля- ващ имот №

042010 по плана за земе-

разделяне на с.Суходол, 

м/ст"Юрта".

689 

04-09-2001
1 с.Кубадин,област Бургас Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС . 

Административна сграда-

кметство, на два етажа със 

застроена площ от 

108кв.м.,приле- жащ терен от 

1210кв.м. в парцел ХV квартал14 

по плана на с.Кубадин.

948 

18-07-2002
2

гр.Средец, област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС.

Имот с площ от 

87,239дка,гробище, 

представляващо имот № 000331 

по плана за земеразделяне на 

гр.Средец, находящосе в м/ст" 

Крък харман".

949 

18-07-2002
2

гр.Средец, област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС. 

УПИ с площ от 3672/3850кв.м. от 

парцел ІІ квартал 26 по плана на 

гр.Средец, отреден за 

озеленяване.Мероприятието 

еосъществено.

954 

12-09-2002
2

гр.Средец, област Бургас 
Член 2 ал.1 т.9 от ЗОС 

и пар. 42 от ПЗРна ЗИД 

на ЗОС.

Урегулиран поземлен имот 

парцел V квартал 21 с площ от 

3214/3940кв.м. и едноетажна 

масивна сграда с площ от 

355кв.м.- спортна зала, находящи 

се вгр.Средец

955 

20-09-2002
2

гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 и _ от 

ЗОС. 
държавата 

УПИ парцел ІІ квартал 25 с площ 

от 560кв.м., представляващ 

Етнографски комплекс: 

реставрирана сграда с площот 

60кв.м. и обслужваща сграда с 

площ19кв.м.

971 

21-10-2002
2

гр.Средец, област Бургас Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

общината 

Терен с площ от 

13700кв.м.,находящ се в УПИ 

квартал 90 по плана на гр.Средец 

Съгласно ЗРП на града, одобрен 

съсзаповед № РД-09-

166/24.09.1986г имотае отреден 

за жилищно строителство.

1018 

12-11-2002
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 и 9 от 

ЗОС.
държавата

Археологическа база "Деултум-

Девелт"с.Дебелт,представляваща 

имот №000821 по плана за 

земераз-деляне на с.Дебелт с 

площ от 4145кв.м.ведно с 

изградената в имота 

двуетажнамасивна сграда с площ 

от 60кв.м.

1047 

04-02-2003
2

с.Орлинци,област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.3, чл.57 т.4 

от ЗОС, решение №56 

29.07.1998г на ОбС 

Средец и коригиран ПЗ. 

общината 

Язовир с площ от 

40,785дка,представляващ имот 

№000068 по плана за 

земеразделяне на с.Орлинци.

1087 

01-07-2003
2 с.Дебелт,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.9 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

държавата

Урегулиран поземлен имот 

парцел VІ квартал 34 по плана на 

с.Дебелт с площ от 

5000кв.м.,отреден за 

кметство,здравнаслужба,аптека и 

КОО.В имота е изграденаздравна 

служба със застроена площ от 

380кв.м.

1123 

28-07-2003
2

с.Орлинци,област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.4 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

държавата

Урегулиран поземлен имот 

парцел ІІ квартал 2 по плана на 

с.Орлинци с площ от 

2960кв.м.,отреден за 

жилищностроителство.

1585 

31-05-2004
2

с.Белеврен,област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 и 9 от ЗОС 

и решение №83 от 

15.04.2004г на ОбС 

гр.Средец. 

Масивна едноетажна сграда -

кметство със застроена площ от 

70кв.м., находяща се в имот 

пл.№55по кадастралния план на 

с.Белеврен.

1586 

31-05-2004
2

с.Тракийци,област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.6 и 9 от ЗОС 

и решение №83 от 

15.04.2004г на ОбС 

гр.Средец. 

Имот-обществен терен с площ от 

2,501дка и едноетажна сграда-

кметство с.Тракийци, със 

застроена площ от 

51кв.м.,находящи се в имот 

№019112 по КВС на с.Кирово

1886 

28-07-2004
3

с.Росеново,област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 и 9 от ЗОС 

и решение № 113 от 

06.07.2004г на ОбС 

гр.Средец.

общината

Масивна едноетажна сграда -

кметство със застроена площ от 

40кв.м. и прилежащ терен от 

370кв.м.,находящи се в УПИ 

парцел І-48 квартал 3 по плана на 

с.Росеново.

1889 

07-09-2004
3

с.Орлинци, област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.6 и 9 от ЗОС 

и решение № 113 от 

06.07.2004г на ОбС 

гр.Средец.

общината

Масивна сграда - ЦДГ на етаж и 

половина със застроена площ от 

310кв.м.,прилежащ терен от 

7560кв.м., находящи се в 

УПИквартал 30 по плана на 

с.Орлинци.

1891 

07-09-2004
3

с.Вълчаново,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,решение №69 от 

29.12.2003г на 

ОСЗГ,реш.№111от 

06.07. 2004г на ОбС 

гр.Средец.

Имот-природна забележителност 

с площ от 

65,190дка,отдел/подотдел: 44/б-

45,419дка,44/в-19,772дка широко-

листна гора,находящ се в 

м/ст"Съзли-вица",имот №020009 

по КВС на с.Вълчаново.

1892 

07-09-2004
3

с.Вълчаново,област 

Бургас.  

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №69 от 

29.12.2003г на 

ОСЗГ,решение №111 от 

06.07.2004г на ОбС 

гр.Средец.

Имот-природна забележителност 

с площ от 

84,770дка,отдел/подотдел: 44/д-

3,070дка иглолистна гора,44/е-

52,687дка,44/и-29,013дка 

широколистнагора,находящ се в 

м/ст"Съзливица",имот №020011 

по КВС на с.Вълчоново.

1893 

07-09-2004
3

с.Вълчаново,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,решение №69 от 

29.12.2003г на 

ОСЗГ,решение №111 от 

06.07.2004г на ОбС 

гр.Средец.

Имот-природна забележителност 

с площ от 

72,174дка,отдел/подотдел: 45/1-

5,412дка голина,45/а-

66,762дкашироколистна 

гора,находящ се вм/ст"Сухия 

дол",имот №021001 поКВС на 
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с.Вълчаново.

1894 

07-09-2004
3

с.Вълчаново,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,решение №69 от 

29.12.2003г на 

ОСЗГ,решение №111 от 

06.07.2004г на ОбС 

гр.Средец.

Имот-природна зебележителност 

с площ от 

125,055дка,отдел/подотдел: 45/а-

49,022дка,45/б-76,031дка 

широко-листна гора,находящ се в 

м/ст"Сухиядол",имот № 021002 

по КВС на с.Вълчаново.

1895 

07-09-2004
3

с.Вълчаново,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,решение № 69 от 

29.12.2003г на 

ОСЗГ,решение №111 от 

06.07.2004г на ОбС 

гр.Средец.

Имот-природна забележителност 

с площ от 

127,543дка,отдел/подотдел: 45/б-

59,284дка,45/д-68,260дка широ-

колистна гора,находящ се в 

м/ст"Сухия дол", имот №021003 

по КВСна с.Вълчаново.

1896 

07-09-2004
3

с.Вълчаново,област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от 

ЗОС,решение №69 от 

29.12.2003г на 

ОСЗГ,решение №111 от 

06.07.2004г на ОбС 

гр.Средец.

Имот-природна забележителност 

с площ от 

87,201дка,отдел/подотдел: 45/д-

широколистна гора,находящ сев 

м/ст"Сухия дол",имот №021004 

поКВС на с.Вълчаново.

2108 

15-04-2005
3

с.Светлина, област 

Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС. 

УПИ ІІІ в квартал 19 с площ от 

890кв.м. и втори етаж от 

двуетажна масивна сграда със 

застроена площ от 280кв.м. по 

плана на с.Светлина, отреден за 

читалище.

2109 

15-04-2005
3

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС.

УПИ ІV квартал 19 с площ от 

510кв.м. и масивна двуетажна 

сграда - кметство със застроена 

площ от 126кв.м.по планана 

с.Светлина.

С договор от 01.08.2005г се 

учредява безв.право на 

ползване за срок от 5год. върху 

помещение от 20кв.м. от І-ви 

етаж на Общински съюз на 

пенсионерите гр.Средец.

2110 

18-04-2005
3

с.Долно Ябълково, 

област Бургас 

Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС и 

решение №170 от 

28.10.2004г на ОбС 

Средец. 

Втори етаж от двуетажна масивна 

сграда със застроена площ от 

205кв.м.,представ- ляващ 

кметство, находящ се в УПИ ІІ 

квар-тал 30 по плана на с.Долно 

Ябълково.

2387 

07-09-2005
3

с.Суходол, област Бургас 
Чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС, 

решение 

№273/25.05.2005 на 

ОбС Средец. 

държавата 

Урегулиран поземлен имот ІІ 

квартал 36 по плана на с.Суходол 

с площ от 2060кв.м. и масивна 

сграда- читалище със 

застроенаплощ от 160кв.м.
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