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1

2

3

4

5
Урегулиран поземлен имот
ІХ /девети/ в квартал
14 /четиринадесети/ по ПУП на
с.Бистрец с обща площ от 1350/
хидяда триста и петдесет/
кв.м.,ведно с двуетажна масивна
сграда "Културен дом" със
застроена площ от 380/триста и
осемдесет/кв.м., построена през
1965г.
Урегулиран поземлен имот
І /първи/ квартал 155 /сто
петдесет и пети/ по ПУП на
гр.Средец с площ от 112/ сто и
дванадесет/дка отреден за :
"Спорт, озеленяване и КОО". В
имота се намира спортна база
състояща се от
стадион /футболно игрище/ с
площ от 16,5 /шестнадесет цяло и
пет/ дка и двуетажна масивна
сграда с площ от 234/двеста
тридесет и четири/
кв.м.,изградена през 1980година.
Урегулиран поземлен имот
ІХ /девети/ квартал
42 /четирдесет и втори/ по плана
на с.Дебелт с обща площ от 45
200кв.м./ четирдесет и пет хил. и
двеста/, представляващ спортен
комплекс и сграда - съблекалня
със застроена площ от
260кв.м. /двеста и шестдесет/ ,
застроена през 1989г.
Урегулиран поземлен имот
ІІІ /трети/ квартал 114 /сто и
четиринадесети/ с площ от
6800кв.м./шест хил. и
осемстотин/ по ПУП на
гр.Средец, отреден за
озеленяване.
Урегулиран поземлен имот
ХХІІІ /двадесет и трети/ квартал
34 /тридесет и четвърти/ с площ
от 575кв.м./петстотин седемдесет
и пет/ по ПУП на гр.Средец,
отреден за озеленяване.
Урегулиран поземлен имот
ІІ /втори/ квартал 83 /осемдесет и
трети/ с площ от 3500кв.м./ три
хил. и петстотин/ по ПУП на
гр.Средец, отреден за
озеленяване.
Урегулиран поземлен имот в
квартал 108 /сто и осем/ с площ
от 7350 кв.м. /седем хил.триста и
петдесет/ по ПУП на гр.Средец,
отреден за озеленяване.
Язовир с площ от
246,747дка /двеста четирдесет и
шест дка седемстотин четирдесет
и седем кв.м./, находящ се в
Местността "Козгуна", имот
№000429 /четиристотин двадесет
и девет/ по КВС на с.Зорница.
Два броя общински помещения
съответно с площ от :
36кв.м. /тридесет и шест/ и
18кв.м. /осемнадесет/,ведно със
съответните идеални части от
общите части на сградата , цялата
с площ от 1210кв.м./хиляда
двеста и десет/, и правото на
строеж върху общински терен,
представляващ урегулиран
поземлен имот І /първи/ квартал
38 /тридесет и осми/ по ПУП на
с.Дебелт.

1

1/01-02-2006

1

обл.Бургас,общ.Средец,с.Бистрец, УПИ
ІХ кв.14 по ПУП, одобрен със заповед
№2923 и 2924/29.10.1935г.

2

2/03-02-2006

2

обл.Бургас, общ.Средец,гр.Средец,
УПИ І кв.155 по ПУП одобрен със
заповед №РД-09-166/24.09.1986г,
заповед №61/30.12.2005г.

3

4/06-02-2006

4

обл.Бургас, общ.Средец,с.Дебелт УПИ
ІХ кв.42 по ПУП , одобрен със заповед
№2596/08.07.1965г.

4

5/23-08-2006

5

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец
УПИ ІІІ квартал 114 по ПУП, одобрен
със заповед №РД-09-166/24.09.1986г.

5

6/23-08-2006

6

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец
УПИ ХХІІІ кв.34 по ПУП одобрен със
заповед №РД-09-166/24.09.1986г.

6

7/24-08-2006

7

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец
УПИ ІІ кв.83 по ПУП, одобрен със
заповед №РД-09-166/24.09.1986г.

7

8/24-08-2006

8

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец,
квартал 108 по ПУП , одобрен със
заповед №РД-09-166/24.09.1986г.

8

9/08-12-2006

9

обл.Бургас, общ.Средец, землището на
с.Зорница, имот №000429 по КВС .

9

10/02-02-2007

235

обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт УПИ
І квартал 38 по ПУП на селото, одобрен
със заповед №2596/08.07.1965г.

Данъчна оценка на имота
към момента на
отвърждаване на акта

Предоставени
права за
управление

Възникнали или
учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7
ал.2, изречение
второ от ЗОС

6

7

8

Наличие на
концесионен
договор

9

Актове, по
силата на които
имотът или част Заповед за отписване
от него е
на акта за ПУБЛИЧНА
престанал да
ОС Наредба 5
бъде общинска
собственост
10

11

9 255,30лв.

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

445675,20лв.

Имота се управлява от
Кмета на община
Средец съгл.чл.12 ал.5
от ЗОС.

91052,30лв.

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

21297,60лв.

Имотът се управлява
от Кмета на община
Средец.

2401,20лв.

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

14616,00лв.

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

119 016лв.

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

177657,84лв.

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

Нови актове:
1495/2021-02-01

2063,10лв.

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

Заповед за отписване:
1789/2007-10-10
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10

11/23-11-2007

11

обл.Бургас, общ.Средец, с.Синьо
Камене, УПИ І квартал 12 по плана на
селото, одобрен със заповед
№4427/14.08.1954г.

11

12/21-04-2008

12

обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец,
УПИ ІІ-1899 квартал 132 по ПУП на
гр.Средец, одобрен със заповед №РД09-166/24.09.1986г.

12

13/13-08-2008

13

13

14/13-11-2008

14

14

15/13-11-2008

15

15

16/13-11-2008

16

16

17/14-11-2008

17

17

18/14-11-2008

18

Урегулиран поземлен имот
І /първи/ квартал 12 /дванадесети/
по ПУП на с.Синьо Камене с
обща площ от
870кв.м. /осемстотин и
2000,50лв.
седемдесет/ ведно с полумасивна
едноетажна сграда - кметство със
застроена площ от
90кв.м. /деветдесет/,
Урегулиран поземлен имот
ІІ /втори/, планоснимачен
№1899 /хиляда осемстотин
деветдесет и девет/ в квартал
132 /сто тридесет и две/ по ПУП
на гр.Средец с площ от 7
016кв.м. /седем хил. и
шестнадесет кв.м./,
111 207,60лв.
представляващ училищен двор,
заедно със сграда- учебен блок ,
монолитна, двуетажна с частично
вкопан приземен етаж със
застроена площ от
447кв.м. /четиристотин
четирдесет и седем кв.м./,
изградена през 1972година.

Урегулиран поземлен имот
ІІІ /трети/ квартал 24 /двадесет и
четвърти/ по ПУП на с.Драчево с
обл.Бургас, общ.Средец, с.Драчево,
площ от 960кв.м. /деветстотин и
УПИ ІІІ квартал 24 по плана на селото,
шестдесет/ ведно с двуетажна
4 050,30лв.
одобрен със заповед №75/23.09.1992г. и
масивна сграда - кметство, със
заповед № 35/13.05.2008г.
застроена площ от 110кв.м./сто и
десет/, изградена през
1955година.

Урегулиран поземлен имот
ІІІ /трети/ квартал
16 /шестнадесети/, образуван от
имот 501.225 /петстотин и
обл.Бургас, общ.Средец, с.Белила, УПИ едно.двеста двадесет и пет/ по
ІІІ квартал 16 по КП на селото, одобрен регулационния план на с.Белила
с площ от 1807кв.м. /хиляда
със заповед №РД-02-14-1475 от
осемстотин и седем/ и
05.11.1997г.
едноетажна масивна сграда кметство със застроена площ от
189кв.м. /сто осемдесет и девет /,
изградена през 1955година.
Урегулиран поземлен имот
І /първи/ квартал 21 /двадесет и
едно/, образуван от имоти
501.250 /петстотин и едно. двеста
обл.Бургас, общ.Средец, с.Белила, УПИ
и петдесет/ и 501.9502 /петстотин
І квартал 21 по плана на селото, одобрен
и едно.девет хил. петстотин и
със заповед №РД-02-14две/ по регулационния план на
1475/05.11.1997г.
с.Белила с площ от
1628кв.м. /хиляда шестстотин
двадесет и осем/, отреден за
озеленяване.
Урегулиран поземлен имот
І /първи/ квартал
16 /шестнадесети/, образуван от
обл.Бургас, общ.Средец, с.Белила, УПИ
имот 501.51 /потстотин и
І квартал 16 по плана на селото, одобрен
едно.петдесет и едно/ по
със заповед №РД-02-14регулационния план на с.Белила
1475/05.11.1997г.
с площ от 931кв.м./деветстотин
тридесет и един/, отреден за
озеленяване.
Урегулиран поземлен имот
І /първи/ квартал 26 /двадесет и
шести/, образуван от имот
обл.Бургас, общ.Средец, с.Белила, УПИ
501.254 /петстотин и едно.двеста
І квартал 26 по плана на селото, одобрен
петдесет и четири/ по
със заповед №РД-02-14регулационния план на с.Белила
1475/05.11.1997г.
с площ от 1092кв.м. /хиляда
деветдесет и два /, отреден за
озеленяване.
Урегулиран поземлен имот
І /първи/ квартал 22 /двадесет и
втори/, образуван от имот
обл.Бургас, общ.Средец, с.Белила, УПИ
501.252 /петстотин и едно.двеста
І квартал 22 по плана на селото, одобрен
петдесет и две/ по регулационния
със заповед № РД-02-14план на с.Белила с площ от
1457/05.11.1997г.
2552кв.м. /две хил. петстотин
петдесет и два/, отреден за
озеленяване.

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

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

С договор от
01.11.2012г.за
учредяване на право
на безв.ползване за
10г. на Общински
съюз на
пенсионерита
Имотът се управлява
гр.Средец върху
от Кмета на община
помещение от
Средец на осн.чл.12,
26,25кв.м. С договор
ал.5 от ЗОС.
от 11.09.2013г.за
учредяване на право
на безв.ползване за
10г. на НЧ "Изгрев
1930"с. Драчево
върху помещение от
20кв.м.

4 939,90лв.

Имотът се управлява
от Кмета на община
Средец на осн.чл.

2 266,20лв.

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

1 296,00лв.

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

1520,10лв.

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

3 552,40лв.

Имотът се управлява
от Кмета на община
Средец на осн.чл.12,
ал.5 от ЗОС.
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18

19/14-11-2008

19

19

20/09-12-2008

20

20

21/09-02-2009

21

21

22/09-02-2009

22

22

23/07-05-2009

23

23

24/05-06-2009

24

Урегулиран поземлен имот
І /първи/ квартал 23 /двадесет и
трети/, образуван от имот
обл.Бургас, общ.Средец, с.Белила, УПИ
501.251 /петстотин и едно. двеста
І квартал 23 по плана на селото,одобрен
петдесет и едно/ по
2 075,50лв.
със заповед № РД-02-14регулационния план на с.Белила
1475/05.11.1997г.
с площ от 1491кв.м./хиляда
четиристотин деветдесет и един/,
отреден за озеленяване.
Имот № 000212 /двеста и
дванадесет/ с площ от
43,755дка /четирдесет и три дка
седемстотин петдесет и пет
кв.м./, начин на трайно ползване:
водостопанско съоръжение, м/ст
"Долапски баир" по КВС на
гр.Средец и пречиствателна
станция за отпадни води - Първи
обл.Бургас, общ.Средец, землището на
етап с разрешение за ползване № 338 976,80лв.
гр.Средец, имот №000212 по КВС.
СТ-12-793 от 13.08.2008г.,
състояща се от : Администивнолабораторна сграда от 180кв.м.,
два етажа; Сграда с финни
механизирани решетки- 109кв.м.;
Трансформаторен пост- 6кв.м.;
Сграда за обезводняване с
филтър преса- 90кв.м.; КПП 14кв.м.; продълж.р.13.
Урегулиран поземлен имот
ІІІ /трети/ пл.№ 51 /петдесет и
едно/ квартал 17 /седемнадесети/
по ПУП на гр.Средец с площ от
3770кв.м. /три хил. седемстотин и
седемдесет/ и масивна сграда със
застроена площ от
420кв.м./четиристотин и
обл.Бургас, общ.Средец, гр.Средец,
двадесет/, разгъната застроена
УПИ ІІІ квартал 17 по ПУП на
площ от 630кв.м./шестстотин и
43327,70лв.
гр.Средец, одобрен със заповед № РДтридесет/ с частичен сутерен със
09-166 от 24.09.1986г.
складови помещения и първи
етаж, изградени през 1967г. и
новоизградено частично второ
ниво в южната част на сградата,
представляващо ІІ-ри етаж със
застроена площ от
88,50кв.м./осемдесет и осем цяло
и петдесет/.
Урегулиран поземлен имот
ІІ /втори/ квартал 9 /девети/ по
ПУП на с.Факия с площ от
обл.Бургас, общ.Средец, с.Факия, УПИ
17150кв.м. /седемнадесет хил. сто
ІІ квартал 9 по ПУП на селото, одобрен
42334,30лв.
и петдесет/ и масивна сграда на
със заповед № 5 от 12.01.1990г.
два етажа и сутерен със застроена
площ от 255кв.м./двеста петдесет
и пет /.
Урегулиран поземлен имот
ІІ /втори/ в квартал 50 /петдесети/
по ПУП на с.Дебелт с площ от
4545кв.м. /четири хил. петстотин
четирдесет и пет/, отреден за
детски дом и ясли и масивна
двуетажна сграда със обща
застроена площ от
обл.Бургас, общ.Средец, с.Дебелт, УПИ
782кв.м. /седемстотин осемдесет 113128,70лв./сто и тринадесет
ІІ квартал 50 по ПУП на селото, одобрен
и два/, изградена през 1986г.,
хил. сто двадесет и осем лв.
със заповед № 2596 от 08.07.1965г. и №
състояща се от сграда на два
70ст./
79 от 08.12.2004г.
етажа със ЗП 454,59кв.м.,
представляваща детска градина
за 100деца, сграда на два етажа
със ЗП 228,96кв.м.,
представляваща детска ясла за
40деца и едноетажно тяло- топла
връзка и музикален салон със ЗП
99,10кв.м.
Имот с площ от
476,248дка /четиристотин
седемдесет и шест дка двеста
четирдесет и осем кв.м./, начин
на трайно ползване: пасище с
обл.Бургас, общ.Средец, землището на
храсти, категория на земята при 4000,50лв. /четири хил. лева и
с.Сливово, имот №000051 по КВС на
неполивни условия: девета,
50ст./
селото.
местност "Юрта", представляващ
№000051 /петдесет и едно/ по
КВС на с.Сливово с начин на
възстановяване: план за
земеразделяне.
Имот с площ от
748,147дка /седемстотин
четирдесет и осем дка сто
четирдесет и седем кв.м./, начин
на трайно ползване: пасище с
обл.Бургас, общ.Средец, землището на храсти, категория на земята при

6883,00лв. /шест

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

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

Учредено вещно
право на ползване на
Сдружение с
нестопанска цел в
обществена полза
"Бяла лястовица"
гр.Средец
съгл.договор от
04.12.2006г.
Прекратено вещно
право на ползване
съгласно решение №
413 от 03.05.2010г.
на Общински съвет
гр.Средец.

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

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

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

Имотът се управлява
от Кмета на община
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с.Сливово, имот №000147 по КВС на
селото.
24

25/05-06-2009

25

25

26/05-06-2009

26

26

27/24-06-2009

27

27

28/24-06-2009

28

28

29/24-06-2009

29

29

30/24-06-2009

30

30

31/25-06-2009

31

31

32/25-06-2009

32

неполивни условия: девета,
хил.осемстотин осемдесет и три Средец на осн.чл.12,
местност "Четишеница",
лв./
ал.5 от ЗОС.
представляващ имот
№000147 /сто четирдесет и
седем/ по КВС на с.Сливово с
начин на възстановяване: план за
земеразделяне.
Имот с площ от
83,802дка /осемдесет и три дка
осемстотин и два кв.м./, начин на
трайно ползване: пасище ,мера,
Имотът се управлява
категория на земята при
обл.Бургас, общ.Средец, землището на неполивни условия: девета,
536,30лв. /петстотин тридесет от Кмета на община
с.Синьо Камене, имот №000156 по КВС. местност "Терзиман кория",
Средец на осн.чл.12,
и шест лв. и 30ст./
представляващ №000156 /сто
ал.5 от ЗОС.
петдесет и шест/ по КВС на
с.Синьо Камене с начин на
възстановяване: съществуващи
стари реални граници.
Имот с площ от
256,241дка /двеста петдесет и
шест дка двеста четирдесет и
един кв.м./, начин на трайно
ползване: пасище, мера,
Имотът се управлява
категория на земята при
обл.Бургас, общ.Средец, землището на
6318,70лв. /шест хил. триста и от Кмета на община
неполивни условия:
с.Зорница, имот №000093 по КВС.
осемнадесет лв и 70ст./
Средец на осн.чл.12,
седма /99,765/, пета /156,476/,
ал.5 от ЗОС.
представляващ
№000093 /деветдесет и три/ по
КВС на с.Зорница с начин на
възстановяване: план за
земеразделяне.
Имот с площ от
78,887дка /седемдесет и осем дка
осемстотин осемдесет и седем
кв.м./, начин на трайно ползване:
Имотът се управлява
пасище, мера, категория на
обл.Бургас, общ.Средец, землището на
1136,00лв. /хиляда сто
от Кмета на община
земята при неполивни условия:
с.Зорница, имот №000548 по КВС.
тридесет и шест лв./
Средец на осн.чл.12,
седма , представляващ
ал.5 от ЗОС.
№000548 /петстотин четирдесет и
осем/ по КВС на с.Зорница с
начин на възстановяване: план за
земеразделяне.
Имот с площ от
1768,814дка /хиляда седемстотин
шестдесет и осем дка осемстотин
и четиринадесет кв.м./ , начин на
трайно ползване: пасище, мера,
Имотът се управлява
категория на земята при
34183,60лв. /тридесет и четири
обл.Бургас, общ.Средец, землището на
от Кмета на община
неполивни условия:
хил. сто осемдесет и три лв. и
Средец на осн.чл.12,
с.Зорница, имот №000571 по КВС.
седма /1283,998/, пета /420,313/, 60 ст./
ал.5 от ЗОС.
четвърта /64,504/, представляващ
№000571 /петстотин седемдесет
и едно/ по КВС на с.Зорница с
начин на възстановяване: план за
земеразделяне.
Имот с площ от
214,967дка /двеста и
четиринадесет дка деветстотин
шестдесет и седем кв.м./, начин
на трайно ползване: пасище,
Имотът се управлява
мера, категория на земята при
от Кмета на община
обл.Бургас, общ.Средец, землището на
3171,60лв. /три хил. сто
неполивни
с.Зорница, имот №000647 по КВС.
седемдесет и един лв. и 60ст./ Средец на осн.чл.12,
условия:седма /211,998/,
ал.5 от ЗОС.
четвърта /2,969/ представляващ
№000647/шестстотин четирдесет
и седем/ по КВС на с.Зорница с
начин на възстановяване: план за
земеразделяне.
Имот с площ от 102,317дка /сто
и два дка триста и седемнадесет
кв.м./, начин на трайно ползване:
пасище, мера, категория на
Имотът се управлява
обл.Бургас, общ.Средец, землището на земята при неполивни условия:
1289,20лв. /хиляда двеста
от Кмета на община
с.Зорница, имот №000659 по КВС.
седма, представляващ
осемдесет и девет лв. и 20ст./ Средец на осн.чл.12,
№000659/шестстотин петдесет и
ал.5 от ЗОС.
девет/ по КВС на с.Зорница с
начин на възстановяване: план за
земеразделяне.
Имот с площ от
567,926дка /петстотин шестдесет
и седем дка деветстотин двадесет
и шест кв.м./, начин на трайно
ползване: пасище, мера,
Имотът се управлява
категория на земята при
обл.Бургас, общ.Средец, землището на
9268,10лв. /девет хил. двеста от Кмета на община
неполивни условия:
с.Зорница, имот №000663 по КВС.
Средец на осн.чл.12,
шестдесет и осем лв. и 10ст./
седма /504,242/, пета /61,398/,
ал.5 от ЗОС.
четвърта /2,286/ представляващ
№000663/шестстотин шестдесет
и три/ по КВС на с.Зорница с
начин на възстановяване: план за
земеразделяне
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33/25-06-2009

33

обл.Бургас, общ.Средец, землището на
с.Зорница, имот №000666 по КВС.

33

34/25-06-2009

34

обл.Бургас, общ.Средец, землището на
с.Зорница, имот №000670 по КВС.

34

35/25-06-2009

35

обл.Бургас, общ.Средец, землището на
с.Кубадин, имот №000014 по КВС.

35

36/15-07-2009

36

обл.Бургас, общ.Средец, землището на
с.Загорци, имот №000025 по КВС.

36

37/15-07-2009

37

обл.Бургас, общ.Средец, землището на
с.Дюлево, имот №000347 по КВС.

37

38/23-11-2009

38

обл.Бургас, общ.Средец, землището на
с.Дебелт, имот № 000458 по КВС.

38

324/28-11-2014

324

обл.Бургас, общ.Средец, землище
с.Проход, ЕКАТТЕ 58712, имот №
000092 по КВС на с.Проход.

Имот с площ от 6,294дка /шест
дка двеста деветдесет и четири
кв.м./, начин на трайно ползване:
пасище, мера, категория на
Имотът се управлява
земята при неполивни условия:
79,30лв. /седемдесет и девет
от Кмета на община
седма , представляващ
Средец на осн.чл.12,
лв. и 30ст./
№000666 /шестстотин шестдесет
ал.5 от ЗОС.
и шест/ по КВС на с.Зорница с
начин на възстановяване: план за
земеразделяне.
Имот с площ от
46,569дка /четирдесет и шест дка
петстотин шестдесет и девет
кв.м./, начин на трайно ползване:
пасище, мера, категория на
Имотът се управлява
земята при неполивни условия:
824,60лв. /осемстотин двадесет от Кмета на община
седма /30,389/, пета /16,180/ ,
и четири лв. и 60ст./
Средец на осн.чл.12,
представляващ
ал.5 от ЗОС.
№000670 /шестстотин и
седемдесет/ по КВС на с.Зорница
с начин на възстановяване: план
за земеразделяне.
Имот с площ от
12,547дка /дванадесет дка
петстотин четирдесет и седем
кв.м./, начин на трайно ползване:
Имотът се управлява
пасище, мера, категория на
123,00лв. /сто двадесет и три от Кмета на община
земята при неполивни условия:
Средец на осн.чл.12,
лева/
осма , представляващ
ал.5 от ЗОС.
№000014 /четиринадесет/ по КВС
на с.Кубадин с начин на
възстановяване: план за
земеразделяне.
Язовир с площ от
11,768дка /единадесет дка
Имотът се управлява
седемстотин шестдесет и осем
16362,20лв. /шестнадесет хил.
от Кмета на община
кв.м./, представляващ имот
триста шестдесет и два лв. и
Средец на осн.чл.12,
№000025 /нула, нула, нула, нула, 20ст./.
ал.5 от ЗОС.
двадесет и пет/ по КВС на
с.Загорци.
Язовир с площ от 8,804дка /осем
дка осемстотин и четири кв.м./,
Имотът се управлява
12241,10лв. /дванадесет хил.
представляващ имот №
от Кмета на община
000347 /нула, нула, нула, триста двеста четирдесет и един лв. и
Средец на осн. чл.12,
четирдесет и седем/ , находящ се 10ст./.
ал.5 от ЗОС.
в местността "Човешка глава" по
КВС на с.Дюлево.
Имот с площ от 190,027дка /сто
и деветдесет дка двадесет и седем
кв.м./, начин на трайно ползване:
пасище с храсти, категория на
Имотът се управлява
земята при неполивни условия:
1748,20лв. /хиляда
от Кмета на община
девета, местност "Арпа дере",
седемстотин четирдесет и осем
Средец на осн.чл.12,
имот № 000458 /нула, нула, нула, лв. и 20ст./
ал.5 от ЗОС.
четиристотин петдесет и осем/ по
КВС на с.Дебелт с начин на
възстановяване : план за
земеразделяне.
Имот № 000092 /нула, нула,
нула, нула, девет, две/ по КВС на
с.Проход с площ от
28,272дка /двадесет и осем дка
двеста седемдесет и два
Имотът се управлява
квадратни метра/, начин на
от Кмета на община
трайно ползване: пасище с
237,50лева /двеста тридесет и Средец /ЕИК
храсти, категория на земята при
седем лева и 50ст./.
000056878/ на
неполивни условия: девета,
основание чл.12, ал.5
местност "Смочата
от ЗОС.
дупка".Имотът попада в
отдел/подотдел: 293/р 7,559дка /седем дка петстотин
петдесет и девет кв.м./
широколистна гора.
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С договор за
концесия № КА
000607/2015г. за срок
от 25г. на "Гец-ГиАгро" ЕООД
с.Загорци.

Нови актове:
1494/2021-02-01

17.2.2021 г.

