
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 

РЕШЕНИЕ  №601 

от  24.01.2019г. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66а от ЗОС и чл. 4 

ал. 4 от НРПУРИВОС, Общински съвет Мъглиж  

  

РЕШИ: 

 

Приема отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост за 2018 г. 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 

РЕШЕНИЕ  №602 

от  24.01.2019г. 

 

 

 

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

4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи - общинска собственост, Общински съвет Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Общински съвет Мъглиж приема Програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост за 2019 г. 

2. Изпълнението на програмата се възлага на Кмета на Община Мъглиж.   

 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 0. 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 

РЕШЕНИЕ  №603 

от  24.01.2019г. 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и чл.39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, 

ПМС  № 344/ 21.12.2018г. и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Мъглиж, 

 

                             Общински съвет  Мъглиж  

 

     Р Е Ш И : 

 

       Приема бюджета на Община Мъглиж за 2019 година, както следва: 

 

 1. Приема бюджета на община Мъглиж по прихода в размер на 

съгласно Приложение № 1 

10822828 лв. 

    

 в това число:   

 1.1. Приходи  за делегираните от държавата дейности в размер на 6645129 лв. 

 1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5864487 лв. 

 1.1.2. Преходен остатък в лв.от 2018 г., съгласно Приложение № 3 780642 лв. 

 1.1.3. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане 0 лв. 

 1.1.4. Преходен остатък във валута от 2018 г., съгласно Приложение № 3 63743 лв., 

 1.1.5. Събрани ср.и извършени плащания от/за СЕС -63743 лв. 

     

 1.2. Приходи  за местни дейности 4177699 лв. 

 в това число:   

 1.2.1. Данъчни приходи  652400 лв. 

 1.2.2. Неданъчни приходи  1191100 лв. 

 1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на -235800 лв. 

 1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 877600 лв. 

 1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 104600 лв. 

 1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 429100 лв. 

 1.2.4. Погашения по дългосрочен заем -114735 лв. 

 1.2.5. Погашения по краткосрочен заем -200000 лв. 

 1.2.6. Преходен остатък от 2018 г., съгласно Приложение № 3    1627687 лв. 

     

     

 2. Приема разходната част на бюджета в размер на 

съгласно Приложение с № 2 

10822828 лв., 

    

 в това число:   

  За делегирани от държавата дейности 6645129 лв. 

  

За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от 

изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 271694 лв. 

  За местни дейности в размер на 3906005 лв. 



 2.1. Разпределени по групи разходи и дейности, съгласно Приложение № 2  

 2.2. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет  – 0 лв.   

 

2.3. Приема програма за капиталовите разходи в размер на  

съгласно Приложение № 4, по източници на финансиране 

1796418 лв. 

 2.3.1. Целева субсидия за капиталови разходи 429100 лв. 

 

2.3.2. Приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, 

съгласно Програма за управление на Общинската собственост 

290000 лв. 

 2.3.3. Приходи от концесии 36000 лв. 

 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г. на персонала зает в 

държавните и общински дейности /без тези на делегиран бюджет/, съгласно 

Приложение № 7   

 

 4. Приема разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:   

 4.1. Членски внос за участие в неправителствени организации  3710 лв.;   

 

4.2. Помощи по решение на Общински съвет в размер на  - 1000   лв.   

- за следните категории лица, починали и погребани на територията на 

Община Мъглиж - Самотни лица без близки и роднини; Безпризорни лица; 

Лица настанени в заведения за социални услуги без доходи и роднини; 

Лица, регистрирани в общинските служби са социално подпомагане без 

близки и роднини 
  

 

 4.3. Субсидии за Читалища в размер на 142350 лв. 

 5. Приема следните лимити за разходи: 15000 лв. 

 5.1. Лимит за представителни разходи:   

  - Кмет на община в размер - 10000 лв. 10000  

  - Председател на Общински съвет -  5000  лв. 5000  

 

5.2. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер до 3 на сто на 

база начислени средства за работна заплата   

 

6. Утвърждава списък на длъжностните-педагогически персонал и непедагогически 

работещи в системата на образованието, които имат право на транспортни разходи, 

съгласно Приложение№ № от 10-13 в размер до 100%, но не повече от предоставената 

целева субсидия.     

 

7. Утвърждава поименен списък на лицата имащи право на транспортни разходи в 

размер на средствата в рамките на 50% от размера на билета за съответната 

дестинация, за лица пътуващи със собствен транспорт Средствата се възстановяват до  

размера на билета за съответната дестинация.  Приложение № 14  

 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от  ЕС, 

съгласно Приложение № 6   

 9. Утвърждава второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 8  

 

10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 

2021 година, съгласно Приложение № 9 
 

 

11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2019  г. по бюджета на общината, като налични към края на годината 

задълженията за разходи немогат да надвишават -  15% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години- 500060 лв. 

 

 

12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2018 г. които могат да бъдат поети през годината, като налични към края на 

годината поети ангажименти за разходи  – 50%  от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години , ограничението не се прилага за 

ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения   1 666868 лв. 

 

 13. Определя максималния размер на дълга – 371199 лв. Приложение №  15  

 

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да се съберат през 

2018 г. в размер на 119293 лв. 
 

 15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:  

 15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за  



разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;  

 

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите за 

функция. 

 

 

15.3. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства 

от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите. 
 

 

15.4 Да използва през годината, заемообразно средствата от такса битови отпадъци, за 

извършване на разходи по други дейности и проекти, като до края на бюджетната 

година средствата трябва да бъдат възстановени. 

 

 16. Възлага на кмета:  

 

16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен и да утвърди 

бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.  

 

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението.  

 

16.3. Да информира ОбС в случай на отклонение от средния темп на нарастване на 

разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване 

на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.  

 

17. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет и от сметкитте за средства от ЕС 

за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по международни, 

национални и други програми.  

 

17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не 

по-късно от края на 2019 г.  

 

17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.  

 

17.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 

изискванията на чл. 104, ал. 1 от ЗПФ.  

 

17.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за 

предоставянето им по решение на общинския съвет   

 18. Упълномощава кмета:  

 

18.1. Да ползва временно свободните средста по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 

условие че не се нарушава своеверменното финансиране на делегираните от 

държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейност, и се 

спазват относимите за общината фискални правила по ЗПФ, като не се променя 

предназначението на средствата в края на годината.  

 

18.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средста от Европейски структурни и 

инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други 

програми и от други  източници за реализиране на годишните цели на общината и за 

изпълнение на общинския план за развитие.  

 

18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране 

на плащанията и за  съфинансиране на общински програми и проекти.  

 

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение №  16  

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 0. 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 

РЕШЕНИЕ  №604 

от  24.01.2019г. 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл 41, ал 2 от 

ЗОС чл. 60, ал. 1 от НРПУРИВОС и чл. 60, ал. 3 от АПК,  Общински съвет Мъглиж 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на следните недвижими 

имоти – частна общинска собственост:  
 

 1.1. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.381 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста осемдесет и едно) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1974 (Хиляда деветстотин седемдесет и 

четири) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.384, 83020.1.392, 83020.141.970, 83020.1.380, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2932 / 17.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 790 лева. 
 

 1.2. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.387 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста осемдесет и седем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 3626 (три хиляди шестстотин двадесет и 

шест) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.347, 83020.1.385, 83020.1.386, 83020.1.406, 83020.1.309, 

83020.1.390, 83020.1.388, 83020.1.391, 83020.1.389, 83020.1.382, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2933 / 18.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1450 лева. 
  

 1.3. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.373 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста седемдесет и три) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1700 (Хиляда и седемстотин) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.371, 83020.1.370, 83020.1.335, 83020.1.378, 83020.1.366, 83020.1.368; актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 2934 / 18.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 680 лева. 
 

 1.4. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.328 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста двадесет и осем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1437 (Хиляда четиристотин тридесет и 



седем) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 10 

(десет), местност „Чешмата”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.327, 83020.1.1713, 83020.1.809, 83020.140.969,   83020.1.359, 

83020.140.968; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2935 / 18.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 525 лева. 
 

 1.5. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.383 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста осемдесет и три) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 3468 (Три хиляди четиристотин 

шестдесет и осем) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на 

трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 

9 (девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.287, 83020.1.382, 83020.1.389,   83020.1.280, 83020.142.944, 

83020.142.156; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2936 / 18.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 390 лева. 

 1.6. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.385 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста осемдесет и пет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2493 (Две хиляди четиристотин 

деветдесет и три) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на 

трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 

9 (девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.546, 83020.1.386, 83020.1.387, 83020.1.347, 83020.1.287; 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2937 / 18.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 000 лева. 

 

 1.7. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.384 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста осемдесет и четири) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1050 (Хиляда и петдесет) кв. м; трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Изоставена 

орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), местност „Курткая”, 

при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 83020.1.280, 83020.1.389, 

83020.1.392, 83020.1.381, 83020.1.380; актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2938 / 18.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 420 лева. 
 

1.8. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.371 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста седемдесет и едно) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 956 (Деветстотин петдесет и шест) кв. 

м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.369, 83020.1.370,      83020.1.373, 83020.1.366, 83020.1.368; актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2939 / 18.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 380 лева. 
 



 1.9. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.367 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста шестдесет и седем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 721 (Седемстотин двадесет и един) кв. 

м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Таушан Тепе”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.369, 83020.1.368, 83020.1.366, 83020.1.809, 83020.1.336; актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2940 / 18.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 290 лева. 
 

 1.10. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.370 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста и седемдесет) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1194 (Хиляда сто деветдесет и четири) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.372, 83020.1.335, 83020.1.373, 83020.1.371, 83020.1.369; актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2941 / 18.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 480 лева. 
 

 1.11. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.368 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста шестдесет и осем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1287 (Хиляда двеста осемдесет и седем) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.369, 83020.1.371, 83020.1.373, 83020.1.366, 83020.1.809, 83020.1.336, 

83020.1.367; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2942 / 18.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 390 лева. 

 

1.12. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.366 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста шестдесет и шест) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 4724 (Четири хиляди седемстотин 

двадесет и четири) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин 

на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни 

условия: 9 (девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.368, 83020.1.371, 83020.1.373, 83020.1.378, 83020.1.374, 

83020.1.375, 83020.1.336, 83020.1.367; актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2943 / 18.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 890 лева. 

 

 1.13. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.365 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста шестдесет и пет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1503 (Хиляда петстотин и три) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 



местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.280, 83020.141.970, 83020.1.344,     83020.142.944, 83020.141.1; актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2944 / 18.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 600 лева. 

 

 1.14. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.349 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста четиридесет и девет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2443 (Две хиляди четиристотин 

четиридесет и три) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин 

на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни 

условия: 9 (девет), местност „Чешмата”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.351, 83020.1.350,      83020.1.714, 83020.152.969; актуван с Акт 

за частна общинска собственост № 2945 / 19.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 980лева. 

 

 1.15. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.359 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста петдесет и девет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2003 (Две хиляди  и три) кв. м; трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Изоставена 

орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), местност „Чешмата”, 

при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 83020.140.968, 83020.1.328, 

83020.1.809,   83020.1.340, 83020.1.357, 83020.140.969; актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2946 / 19.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 800 лева. 

 

 1.16. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.350 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста и петдесет) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1242 (Хиляда двеста четиридесет и два) кв. 

м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Чешмата”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.351, 83020.1.809, 83020.1.714, 83020.1.349; актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2947 / 19.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 450 лева. 

 

 1.17. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.351 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста петдесет и едно) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2559 (Две хиляди петстотин петдесет и 

девет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Чешмата”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.340, 83020.1.809, 83020.1.350,     83020.1.349, 83020.152.969, 

83020.1.341, 83020.1.358; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2948 / 

19.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 020 лева. 

 



 1.18. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.372 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста седемдесет и две) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1285 (Хиляда двеста осемдесет и пет) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.331, 83020.1.335, 83020.1.370,     83020.1.369; актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2949 / 19.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 510 лева. 

  

 1.19. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.336 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста тридесет и шест) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 4749 (Четири хиляди седемстотин 

четиридесет и девет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин 

на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни 

условия: 9 (девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.367, 83020.1.368,  83020.1.366,  83020.1.374,   83020.1.375,  

83020.1.809; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2950 / 19.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 900 лева. 

 

 1.20. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.375 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста седемдесет и пет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2539 (Две хиляди петстотин тридесет и 

девет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.366,  83020.1.374, 83020.1.342, 83020.1.343, 83020.1.376, 

83020.1.809, 83020.1.336; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2951 / 

19.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 015 лева. 

 

 1.21. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.376 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста седемдесет и шест) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1662 (Хиляда шестстотин шестдесет и 

два) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.809,  83020.1.375, 83020.1.342, 83020.1.343, 83020.1.329; 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2952 / 19.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 665 лева. 

 1.22. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.377 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста седемдесет и седем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1358 (Хиляда триста петдесет и осем) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 



местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.379,  83020.1.329, 83020.1.343, 83020.1.342; актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2953 / 19.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 540 лева. 

  

 1.23. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.374 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста седемдесет и четири) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2461 (Две хиляди четиристотин 

шестдесет и един) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на 

трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 

9 (девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.378,  83020.1.379, 83020.1.342, 83020.1.375, 83020.1.336, 

83020.1.366; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2954 / 19.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 980 лева. 

  

 1.24. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.380 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста и осемдесет) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2251 (Две хиляди двеста петдесет и един) кв. 

м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.311, 83020.1.280, 83020.1.384, 83020.1.381, 83020.141.970; актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2955 / 19.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 900 лева. 

  

 1.25. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.379 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста седемдесет и девет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 3444 (Три хиляди четиристотин 

четиридесет и четири) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; 

начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни 

условия: 9 (девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.378,  83020.1.335, 83020.1.712, 83020.1.329, 83020.1.377, 

83020.1.342, 83020.1.374; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2956 / 

20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 380 лева. 

 

 1.26. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.348 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста четиридесет и осем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2373 (Две хиляди триста седемдесет и 

три) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Гори и храсти в земеделска земя; категория на земята при неполивни 

условия: 9 (девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.406,  83020.1.399, 83020.1.416, 83020.1.404, 83020.1.411, 

83020.2.900, 83020.1.647, 83020.1.405, 83020.1.407; актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2957 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 950 лева. 



 

 1.27. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.411 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и единадесет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2714 (Две хиляди седемстотин и 

четиринадесет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на 

трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 

9 (девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.416,  83020.1.334, 83020.1.414, 83020.1.1713, 83020.1.612, 

83020.2.900, 83020.1.348; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2958 / 

20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 085 лева. 
 

 1.28. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.414 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и единадесет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1298 (Хиляда двеста деветдесет и осем) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.334,  83020.1.415, 83020.1.1713, 83020.1.411; актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2959 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 520 лева. 
 

 1.29. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.392 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста деветдесет и две) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 806 (Осемстотин и шест) кв. м; трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Изоставена 

орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), местност „Курткая”, 

при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 83020.1.389,  83020.1.391, 

83020.141.970, 83020.1.381, 83020.1.384; актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 2960 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 320 лева. 
  

 1.30. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.382 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста осемдесет и две) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1870 (Хиляда осемстотин и седемдесет) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Нива; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), местност „Курткая”, при 

граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 83020.1.287,  83020.1.347, 

83020.1.387, 83020.1.389, 83020.1.383; актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2961 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 750 лева. 
 

 1.31. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.388 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста осемдесет и осем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2144 (Две хиляди сто четиридесет и 

четири) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 



(девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.387, 83020.1.390, 83020.1.396, 83020.1.391; актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2962 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 860 лева. 
 

 1.32. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.389 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста осемдесет и девет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1530 (Хиляда петстотин и тридесет) кв. 

м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.383,  83020.1.382, 83020.1.347, 83020.1.387. 83020.1.391, 83020.1.392, 

83020.1.384, 83020.1.280; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2963 / 

20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 610 лева. 
 

 1.33. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.393 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста деветдесет и едно) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 565 (Петстотин шестдесет и пет) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.141.970,  83020.1.394, 83020.1.398, 83020.1.1713; актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2964 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 230 лева. 

 

 1.34. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.391 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста деветдесет и едно) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2634 (Две хиляди шестстотин тридесет 

и четири) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.389,  83020.1.387, 83020.1.388, 83020.1.396, 83020.141.970, 

83020.1.392; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2965 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 050 лева. 

 

 1.35. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.390 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста и деветдесет ) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2101 (Две хиляди сто и един ) кв. м; трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Изоставена 

орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), местност „Курткая””, 

при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 83020.1.387,  83020.1.406, 

83020.1.309, 83020.1.529, 83020.1.396, 83020.1.388; актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2966 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 840 лева. 

  



 1.36. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.405 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и пет) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1217 (Хиляда двеста и седемнадесет) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.407,  83020.1.348, 83020.1.647, 83020.1.309; актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2967 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 490 лева. 

 

 1.37. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.394 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста деветдесет и четири) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 488 (Четиристотин осемдесет и осем) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.141.970,  83020.1.345, 83020.1.398, 83020.1.393; актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2968 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 195 лева. 

 

 1.38. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.327 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста двадесет и седем ) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1387 (Хиляда триста осемдесет и седем) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Гори и храсти в земеделска земя; категория на земята при неполивни условия: 10 

(десет), местност „Чешмата”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.1713,  83020.1.809, 83020.1.328; актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2969 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 555 лева. 
  

 1.39. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.395 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста деветдесет и пет ) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2549 (Две хиляди петстотин 

четиридесет и девет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин 

на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни 

условия: 9 (девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.309, 83020.1.647, 83020.1.612, 83020.1.397, 83020.1.529; 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2970 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 020 лева. 
 

 1.40. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.396 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста деветдесет и шест) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 3137 (Три хиляди сто тридесет и седем) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 



83020.1.391, 83020.1.388, 83020.1.390, 83020.1.529, 83020.1.397, 83020.1.398, 

83020.1.345, 83020.141.970; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2971 / 

20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 255 лева. 
 

 1.41.  Поземлен имот с идентификатор 83020.1.397 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста деветдесет и седем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 4180 (Четири хиляди сто и осемдесет) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.529, 83020.1.395, 83020.1.612, 83020.1.1713, 83020.1.398, 83020.1.396; актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 2972 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 670 лева. 
 

1.42. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.378 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста седемдесет и осем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 3261 (Три хиляди двеста шестдесет и 

един) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.335, 83020.1.379, 83020.1.342, 83020.1.374, 83020.1.366, 

83020.1.373; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2973 / 20.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 300 лева. 
 

 1.43. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.416 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и шестнадесет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 5227 (Пет хиляди двеста двадесет и 

седем) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.334, 83020.1.411, 83020.1.404, 83020.1.348, 83020.1.399, 

83020.1.403, 83020.1.400; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2974 / 

27.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 2 090 лева. 
 

 1.44. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.415 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и петнадесет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1836 (Хиляда осемстотин тридесет и 

шест) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.334, 83020.1.304, 83020.1.331, 83020.1.1713, 83020.1.414; 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2975 / 27.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 730 лева. 
 

 1.45. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.612 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка шестстотин и дванадесет) по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1017 (Хиляда и седемнадесет) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.309, 83020.1.647, 83020.2.900, 83020.1.411, 83020.1.1713, 83020.1.397, 

83020.1.395; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2976 / 27.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 410 лева. 
 

 1.46. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.647 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка шестстотин четиридесет и седем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 345 (Триста четиридесет и пет) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.348, 83020.1.612, 83020.2.900, 83020.1.395, 83020.1.405, 83020.1.309; актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 2977 / 27.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 260 лева. 
 

 1.47. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.399 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста деветдесет и девет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2087 (Две хиляди осемдесет и седем) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.400, 83020.1.403, 83020.1.416, 83020.1.404, 83020.1.348, 83020.1.406; актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 2978 / 27.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 835 лева. 
 

 1.48. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.403 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и три) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1119 (Хиляда сто и деветнадесет) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.401, 83020.1.402, 83020.1.410, 83020.1.334, 83020.1.416, 83020.1.404, 

83020.1.399, 83020.1.400; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2979 / 

27.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 450 лева. 

 

 1.49. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.400 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1510 (Хиляда петстотин и десет) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 



83020.1.546, 83020.1.401, 83020.1.416, 83020.1.403, 83020.1.404, 83020.1.399, 

83020.1.406; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2980 / 27.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 600 лева. 

 

 1.50. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.406 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и шест) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 3672 (Три хиляди шестстотин 

седемдесет и два) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на 

трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 

9 (девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.346, 83020.1.546, 83020.1.401,83020.1.400, 83020.1.399, 

83020.1.348, 83020.1.407, 83020.1.309, 83020.1.390, 83020.1.387, 83020.1.386; актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 2981 / 27.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 470 лева. 

 

 1.51. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.407 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и седем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1531 (Хиляда петстотин тридесет и 

един) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.406, 83020.1.348, 83020.1.405,83020.1.309; актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2982 / 27.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 610 лева. 

 

 1.52. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.404 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и четири) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2526 (Две хиляди петстотин двадесет и 

шест) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.399, 83020.1.400, 83020.1.403,83020.1.416, 83020.1.348; 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2983 / 27.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 010 лева. 
 

 1.53. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.401 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и едно) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 815 (Осемстотин и петнадесет) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), при 

граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 83020.1.402, 83020.1.546, 

83020.1.410,83020.1.403, 83020.1.400, 83020.1.406; актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2984 / 28.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 330 лева. 
 

 1.54. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.398 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста деветдесет и осем) по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 3073 (Три хиляди седемдесет и три) кв. 

м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет),местност: „Курткая, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.1.396, 83020.1.397, 83020.1.1713, 83020.1.393, 83020.1.394, 83020.1.345; актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 2985 / 28.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 230 лева. 
 

 1.55. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.408 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и осем) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1200 (Хиляда и двеста) кв. м; трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Изоставена 

орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет),местност: „Курткая”, 

при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 83020.1.546, 83020.1.409, 

83020.1.410, 83020.1.402; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2986 / 

28.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 480 лева. 
 

 1.56. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.409 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и девет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1457 (Хиляда четиристотин петдесет и 

седем) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет),местност: „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.546, 83020.1.304, 83020.1.410, 83020.1.408; актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2987 / 28.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 580 лева. 
 

 1.57. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.410 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и десет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1795 (Хиляда седемстотин деветдесет и 

пет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет),местност: „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.409, 83020.1.304, 83020.1.334,83020.1.403, 83020.1.401, 

83020.1.402, 83020.1.408; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2988 / 

28.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 720 лева. 
 

 1.58. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.402 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка четиристотин и две) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 836 (Осемстотин тридесет и шест) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет),местност: „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.546, 83020.1.408, 83020.1.410, 83020.1.403, 83020.1.401; 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2989 / 28.12.2018 г. 



Определя начална тръжна цена 330 лева. 
 

 1.59. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.386 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста осемдесет и шест) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 990 (Деветстотин и деветдесет) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет),местност: „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.346, 83020.1.546, 83020.1.406,83020.1.387, 83020.1.385; 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2990 / 28.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 400 лева. 

 

 1.60. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.304 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста и четири) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2941 (Две хиляди деветстотин четиридесет и 

един) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет),местност: „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.305, 83020.1.331, 83020.1.415, 83020.1.334, 83020.1.410, 

83020.1.409, 83020.1.546; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2991 / 

28.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 1 180 лева. 

 

 1.61. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.305 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста и пет) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1671 (Хиляда шестстотин седемдесет и един) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет),местност: „Курткая”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.331, 83020.1.304, 83020.1.546; актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2992 / 28.12.2018 г. 

Определя начална тръжна цена 670 лева. 

 

1.62. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.284 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка двеста осемдесет и четири) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 28979 (Двадесет и осем хиляди 

деветстотин седемдесет и девет) кв. м; трайно предназначение на територията: 

Земеделска; начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята 

при неполивни условия: 5 (пет), при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.2.888, 83020.1.1959, 83020.148.959, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3006 / 11.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 11 590 лева. 

 

1.63. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.291 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка двеста деветдесет и четири) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 3177 (Три хиляди сто седемдесет и 



седем) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Тополките”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.292,  83020.1.288,  83020.1.339,  83020.1.313,  83020.1.310, 

83020.1.279, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3004 / 11.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 1 270 лева. 

 

 1.64. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.292 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка двеста деветдесет и две) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 4725 (Четири хиляди седемстотин 

двадесет и пет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на 

трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 

9 (девет),местност: „Тополките”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.288,  83020.1.1959, 83020.1.291, 83020.1.279, 83020.1.296, 

83020.1.295; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2995 / 11.01.2017 г. 

Определя начална тръжна цена 1 890 лева. 

 

1.65. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.293 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка двеста деветдесет и три) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 5550 (Пет хиляди петстотин и петдесет) 

кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), 

местност „Тополките”, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 

83020.2.77,  83020.1.300, 83020.1.285, 83020.1.297, 83020.142.156, 83020.1.286, 

83020.147.965, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2994 / 11.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 2 220 лева. 

 

1.66. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.294 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка двеста деветдесет и четири) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2145 (Две хиляди сто четиридесет и 

пет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Тополките”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.300,  83020.1.1959,     83020.2.77, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3003 / 11.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 860 лева. 

 

1.67. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.295 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка двеста деветдесет и пет) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1647 (Хиляда шестстотин четиридесет и 

седем) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет),местност: „Тополките”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.292,  83020.1.1959, 83020.1.279, 83020.1.296, 83020.1.300, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2996 / 11.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 660 лева. 



1.68. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.296 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка двеста деветдесет и шест) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 4121 (Четири хиляди сто двадесет и 

един) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет), местност „Тополките”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.295,  83020.1.292, 83020.1.279, 83020.1.333, 83020.1.282, 

83020.1.285, 83020.1.300, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3002 / 

11.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 1 650 лева. 

 

1.69. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.300 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста) по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на Изпълнителен 

директор на АГКК, с площ 11366 (Единадесет хиляди триста шестдесет и шест) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет),местност: „Тополките”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.295,  83020.1.1959, 83020.1.296, 83020.1.282, 83020.1.285, 

83020.1.293, 83020.2.77, 83020.1.294; актуван с Акт за частна общинска собственост № 

3000 / 11.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 4 550 лева. 

 

1.70. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.310 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста и десет) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2071 (Две хиляди седемдесет и един) кв. м; 

трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет),местност: „Тополките”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.291, 83020.1.313, 83020.1.315, 83020.1.279; актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2999 / 11.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 830 лева. 

 

1.71. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.315 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста и петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1749 (Хиляда седемстотин четиридесет и 

девет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет),местност: „Тополките”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.310, 83020.1.313, 83020.1.332, 83020.1.333, 83020.1.279; 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 3001 / 11.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 700 лева. 

 

1.72. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.332 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста тридесет и две) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 6304 (Шест хиляди триста и четири) кв. 



м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: 

Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни условия: 9 

(девет),местност: „Тополките”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.279, 83020.1.315, 83020.1.313, 83020.1.314, 83020.1.318, 

83020.1.546, 83020.1.319, 83020.1.333; актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2997 / 11.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 2 520 лева. 

 

1.73. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.333 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка едно точка триста тридесет и три) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 2874 (Две хиляди осемстотин 

седемдесет и четири) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин 

на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята при неполивни 

условия: 9 (девет),местност: „Тополките”, при граници и съседи: Поземлени имоти с 

идентификатори: 83020.1.296,  83020.1.279, 83020.1.315, 83020.1.332, 83020.1.546, 

83020.142.156, 83020.1.282; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2998 / 

11.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 1 150 лева. 

 

1.74. Поземлен имот с идентификатор 83020.2.77 (Осемдесет и три хиляди и 

двадесет точка две точка седемдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Шаново, одобрени със Заповед № РД-18-1460 / 09.08.2018 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с площ 3679 (Три хиляди шестстотин седемдесет и 

девет) кв. м; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно 

ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), при граници и 

съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 83020.1.294,  83020.1.300,     83020.1.1959,     

83020.1.293,     83020.147.965, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3005 / 

11.01.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 1 470 лева. 

 

2. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от  

спечелилият търга в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на връчване 

на Заповедта на Кмета за продажба. 

 

3. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горните решения.  

 

           4. Дава съгласие за предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветника, от които «за» - 16 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 

 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 

РЕШЕНИЕ  №605 

от  24.01.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от ЗМСМА, Общински съвет  Мъглиж, 

 

 

 

 

Р Е Ш И : 

 

 Приема Отчет за 2018 година на Плана за действие на Община Мъглиж в 

изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна 

на ромите ситуация за 2015-2020 г. 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 14 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 1. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 

РЕШЕНИЕ  №606 

от  24.01.2019г. 

 

 

 

 

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински 

съвет Мъглиж 

 

Р Е Ш И : 

 

 

Приема Културния календар на Община Мъглиж за 2019 година 

 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 

РЕШЕНИЕ  №607 

от  24.01.2019г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, приложение № 4 от чл.2, т.3 на ПМС№67/01.01.2019г. за заплатите в 

бюджетните организации и дейности, Общинският съвет Мъглиж  

 

Р Е Ш И  : 

 

1.Определя индивидуална основна месечна работна заплата на Кмет на община с 

население от 10 001 до 50 000 души, считано от 01.01.2019 г.: 

 

 - кмет на община Мъглиж – 2065 лв. 

 

 2.Определя индивидуална основна месечна работна заплата на кмет на кметство с 

население над 2500 души, считано от 01.01.2019 г.: 

 

 - кмет на с.Ягода  -1075 лв. 

 

3.Определя индивидуални основни месечни работни заплати на кмет  на кметство 

с население от 501 до 2500 души, считано от 01.01.2019 г.: 

 

 - кмет на с.Дъбово  -945 лв. 

 - кмет на с.Ветрен  - 945 лв. 

 - кмет на с.Тулово  -945 лв. 

 - кмет на с.Юлиево  -945 лв. 

 - кмет на с.Зимница  -945 лв. 

 

4.Определя индивидуална основна месечна работна заплата на кмет  на кметство с 

население до 500 души, считано от 01.01.2019 г.: 

 

 - кмет на с.Шаново  -885 лв. 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 

 

 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 

РЕШЕНИЕ  №608 

от  24.01.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 43, ал. 1 и чл. 48 от Закона за енергийната 

ефективност (ЗЕЕ), Общински съвет Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Мъглиж да стане гарант с цел обезпечаване на 

задължението на Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ с. Зимница към 

ФЕЕВИ, в размер до 200 000 лева, след избор на ЕСКО фирма, за реализиране на 

енергоспестяващи мерки на: Обект: „Изпълнение на енергоефективни мерки с 

гарантиран резултат на Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ с. Зимница, 

община Мъглиж“ на базата на извършен доклад за енергийно обследване и 

сертификат на същата сграда с прогнозна стойност до 200 000 лв. (двеста хиляди лева)  

с ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши необходимото по 

изпълнението на това решение. 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 

РЕШЕНИЕ  №609 

от  24.01.2019г. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 48 от Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ), ), Общински съвет Мъглиж 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Мъглиж да изтегли директен заем от ФЕЕВИ, в 

размер до 50 000 лева, за срок от 60 (шестдесет) месеца във връзка с изграждането на 

фотоволтаична централа, с мощност до 30 кW, на покрива на сградата на общинска 

администрация Мъглиж, с цел създаване на енергонезависима общинска сграда. 

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички необходими 

действия за изпълнението на настоящото решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 
М Ъ Г Л И Ж 

 

РЕШЕНИЕ  №610 

от  24.01.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Мъглиж да сключи абонаментен договор за 

изграждане и поддръжка на интегрирана система за видео наблюдение след проведена 

процедура за избор на изпълнител, съгласно действащия в Република България Закон за 

обществените поръчки, за срок 60 месеца. 

2. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички необходими 

действия за изпълнението на настоящото решение. 

 

 

 

Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които «за» - 15 , «против» - 0, 

«въздържали се» - 0. 

 

 

Д-р СТЕФАН ХРИСТОВ 

Председател  на Общински съвет Мъглиж 
 

 


