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

 

РЕШЕНИЕ  №611 

от  27.02.2019г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 от 

ЗСПЗЗ, Общински съвет Мъглиж  

РЕШИ: 

 

1. Приема План за ползване на мери, пасища и ливади за стопанската 2019/ 2020 г. 

 

   2. Определя  годишни наемни цени както следва: 

 

No 

по 

ред 

Начин на трайно ползване 

Годишна 

наемна цена  

(лева/дка) 

1 Пасища, мери 4.00 

2 Ливади 7.00 

 

  3. Определя срок на договорите за наем с правоимащите собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с регистрирани селскостопански животни – 5 

стопански години,  считано от  2019/2020 стопанска година.  

 

  4. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в 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  №612 

от  27.02.2019г. 

 

 

 

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с 45, ал. 4 от ЗМСМА и 

Заповед № АК-01-ЗД-2 / 08.02.2019 г. на Областният управител на Oбласт Стара 

Загора, Общински съвет Мъглиж, 

 

РЕШИ: 

 

Отменя изцяло свое РЕШЕНИЕ № 604 от  24.01.2019 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  №613 

от  27.02.2019г. 

 

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

ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 42, ал. 1 от НРПУРИВОС, Общински съвет Мъглиж 
 

РЕШИ: 

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 

собственост на Община Мъглиж за 2019 година, приета с Решение № 602 / 24.01.2019 г. 

на Общински съвет Мъглиж, в Таблица 11 – Описание на имоти извън регулация и 

земеделски земи, които Общината има намерение да предложи за отдаване под 

наем или аренда, с нови т. 40 - 117, а именно: 
 

№ 

по 

ред 

 

Землище  № на имота НТП Категория 
Площ 

(кв. м.) 

40 с. Шаново 83020.1.381 изоставена орна земя девета 1974 

41 с. Шаново 83020.1.387 изоставена орна земя девета 3626 

42 с. Шаново 83020.1.373 изоставена орна земя девета 1700 

43 с. Шаново 83020.1.328 изоставена орна земя десета 1437 

44 с. Шаново 83020.1.383 изоставена орна земя девета 3468 

45 с. Шаново 83020.1.385 изоставена орна земя девета 2493 

46 с. Шаново 83020.1.384 изоставена орна земя девета 1050 

47 с. Шаново 83020.1.371 изоставена орна земя девета 956 

48 с. Шаново 83020.1.367 изоставена орна земя девета 721 

49 с. Шаново 83020.1.370 изоставена орна земя девета 1194 

50 с. Шаново 83020.1.368 изоставена орна земя девета 1287 

51 с. Шаново 83020.1.366 изоставена орна земя девета 4724 

52 с. Шаново 83020.1.365 изоставена орна земя девета 1503 

53 с. Шаново 83020.1.349 изоставена орна земя девета 2443 

54 с. Шаново 83020.1.359 изоставена орна земя девета 2003 

55 с. Шаново 83020.1.350 изоставена орна земя девета 1242 

56 с. Шаново 83020.1.351 изоставена орна земя девета 2559 

57 с. Шаново 83020.1.372 изоставена орна земя девета 1285 

58 с. Шаново 83020.1.336 изоставена орна земя девета 4749 

59 с. Шаново 83020.1.375 изоставена орна земя девета 2539 

60 с. Шаново 83020.1.376 изоставена орна земя девета 1662 

61 с. Шаново 83020.1.377 изоставена орна земя девета 1358 

62 с. Шаново 83020.1.374 изоставена орна земя девета 2461 

63 с. Шаново 83020.1.380 изоставена орна земя девета 2251 

64 с. Шаново 83020.1.379 изоставена орна земя девета 3444 

65 с. Шаново 83020.1.348 гори  и храсти в зем. девета 2373 



земя 

66 с. Шаново 83020.1.411 изоставена орна земя девета 2714 

67 с. Шаново 83020.1.414 изоставена орна земя девета 1298 

68 с. Шаново 83020.1.392 изоставена орна земя девета 806 

69 с. Шаново 83020.1.382 изоставена орна земя девета 1870 

70 с. Шаново 83020.1.388 изоставена орна земя девета 2144 

71 с. Шаново 83020.1.389 изоставена орна земя девета 1530 

72 с. Шаново 83020.1.393 изоставена орна земя девета 565 

73 с. Шаново 83020.1.391 изоставена орна земя девета 2634 

74 с. Шаново 83020.1.390 изоставена орна земя девета 2101 

75 с. Шаново 83020.1.405 изоставена орна земя девета 1217 

76 с. Шаново 83020.1.394 изоставена орна земя девета 0488 

77 
с. Шаново 

83020.1.327 
гори  и храсти в зем. 

земя 

десета 
1387 

78 с. Шаново 83020.1.395 изоставена орна земя девета 2549 

79 с. Шаново 83020.1.396 изоставена орна земя девета 3137 

80 с. Шаново 83020.1.397 изоставена орна земя девета 4180 

81 с. Шаново 83020.1.378 изоставена орна земя девета 3261 

82 с. Шаново 83020.1.416 изоставена орна земя девета 5227 

83 с. Шаново 83020.1.415 изоставена орна земя девета 1836 

84 с. Шаново 83030.1.612 изоставена орна земя девета 1017 

85 с. Шаново 83020.1.647 изоставена орна земя девета 345 

86 с. Шаново 83020.1.399 изоставена орна земя девета 2087 

87 с. Шаново 83020.1.403 изоставена орна земя девета 1119 

88 с. Шаново 83020.1.400 изоставена орна земя девета 1510 

89 с. Шаново 83020.1.406 изоставена орна земя девета 3672 

90 с. Шаново 83020.1.407 изоставена орна земя девета 1531 

91 с. Шаново 83020.1.404 изоставена орна земя девета 2526 

92 с. Шаново 83020.1.401 изоставена орна земя девета 815 

93 с. Шаново 83020.1.398 изоставена орна земя девета 3073 

94 с. Шаново 83020.1.408 изоставена орна земя девета 1200 

95 с. Шаново 83020.1.409 изоставена орна земя девета 1457 

96 с. Шаново 83020.1.410 изоставена орна земя девета 1795 

97 с. Шаново 83020.1.402 изоставена орна земя девета 836 

98 с. Шаново 83020.1.386 изоставена орна земя девета 990 

99 с. Шаново 83020.1.304 изоставена орна земя девета 2941 

100 с. Шаново 83020.1.305 изоставена орна земя девета 1671 

101 с. Шаново 83020.1.284 изоставена орна земя пета 28979 

102 с. Шаново 83020.1.291 изоставена орна земя девета 3177 

103 с. Шаново 83020.1.292 изоставена орна земя девета 4725 

104 с. Шаново 83020.1.293 изоставена орна земя девета 5550 

105 с. Шаново 83020.1.294 изоставена орна земя девета 2145 

106 с. Шаново 83020.1.295 изоставена орна земя девета 1647 

107 с. Шаново 83020.1.296 изоставена орна земя девета 4121 

108 с. Шаново 83020.1.300 изоставена орна земя девета 11366 

109 с. Шаново 83020.1.310 изоставена орна земя девета 2071 

110 с. Шаново 83020.1.315 изоставена орна земя девета 1749 



111 с. Шаново 83020.1.332 изоставена орна земя девета 6304 

112 с. Шаново 83020.1.333 изоставена орна земя девета 2874 

113 с. Шаново 83020.1.329 изоставена орна земя девета 1143 

114 с. Шаново 83020.1.311 изоставена орна земя девета 683 

115 с. Шаново 83020.1.357 изоставена орна земя девета 588 

116 с. Шаново 83020.1.358 изоставена орна земя девета 768 

117 с. Шаново 83020.2.77 нива девета 3679 

 

2. Дава съгласие за предоставяне под аренда за създаване и отглеждане на 

лозови насаждения на следните имоти – частна общинска собственост:  
 

 2.1. 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 83 лева. 
 

 2.2. 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 153 лева. 
  

 2.3. 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 72 лева. 
 

 2.4. 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 61 лева. 
 

 2.5. 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 146  лева. 

 

 2.6. 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 105 лева. 

 

 2.7. 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 45 лева. 
 

2.8. 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 41 лева. 
 

 2.9. 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 31 лева. 
 

 2.10. 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 51 лева. 
 

 2.11. 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 55 лева. 

 

2.12. 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 200 лева. 

 

 2.13. 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 64 лева. 

 

 2.14. 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 103 лева. 

 

 2.15. 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 85 лева. 

 

 2.16. 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 52 лева. 

 

 2.17. 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 108 лева. 

 



 2.18. 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 54 лева. 

  

 2.19. 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 200 лева. 

 

 2.20. 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 107 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 70 лева. 

  

 2.22. 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 58 лева. 

  

 2.23. 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 104 лева. 

  

 2.24. 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 95 лева. 

  

 2.25. 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 145 лева. 

 

 2.26. 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 100 лева. 

 

 2.27. 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 115 лева. 
 

 2.28. 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 55 лева. 
 

 2.29. 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 34 лева. 
  

 2.30. 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 80 лева. 
 

 2.31. 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 91 лева. 
 

 2.32. 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 65 лева. 
 

 2.33. 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 24 лева. 

 

 2.34. 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 111 лева. 

 

 2.35. 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 90 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 52 лева. 

 

 2.37. 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 21 лева. 

 

 2.38. 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 60 лева. 
  

 2.39. 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 108 лева. 
 

 2.40. 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 132 лева. 
 

 2.41.  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 176 лева. 
 

2.42. 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 137 лева. 
 

 2.43. 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 220 лева. 
 

 2.44. 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 78 лева. 
 

 2.45. 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 43 лева. 
 

 2.46. 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 15 лева. 
 

 2.47. 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 88 лева. 
 

 2.48. 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 47 лева. 

 

 2.49. 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 64 лева. 

 

 2.50. 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 155 лева. 

 

 2.51. 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 65 лева. 

 

 2.52. 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 107 лева. 
 

 2.53. 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 35 лева. 
 

 2.54. 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 130 лева. 
 

 2.55. 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 51 лева. 
 

 2.56. 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 62 лева. 
 

 2.57. 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 76 лева. 
 

 2.58. 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 36 лева. 
 

 2.59. 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 42 лева. 

 

 2.60. 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 124 лева. 

 

 2.61. 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 71 лева. 

 

2.62. 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 1594 лева. 

 

2.63. 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 134 лева. 

 

 2.64. 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 200 лева. 

 

2.65. 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 234 лева. 

 

2.66. 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 91 лева. 

 

2.67. 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 70 лева. 



 

2.68. 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 174 лева. 

 

2.69. 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 478 лева. 

 

2.70. 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 87 лева. 

 

2.71. 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 74 лева. 

 

2.72. 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 265 лева. 

 

2.73. 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 121 лева. 

 

2.74. Поземлен имот с идентификатор 83020.1.329 (Осемдесет и три нула 

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

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

на Изпълнителен директор на АГКК, с площ: 1143 (Хиляда сто четиридесет и три) кв. 

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

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

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

83020.1.377, 83020.1.712, 83020.1.379, 83020.1.376, 83020.1.809, 83020.1.343; актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3070 / 12.02.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 49 лева. 

 

2.75. Поземлен имот с 83020.1.311 (Осемдесет и три нула двадесет точка едно 

точка триста и единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

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

на АГКК, с площ: 683 (Шестстотин осемдесет и три) кв. м; трайно предназначение на 

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

на земята при неполивни условия: 9 (девета), местност: ,,Курткая”, при граници и 

съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 83020.1.344, 83020.1.280, 83020.141.970, 

83020.1.380; актуван с Акт за частна общинска собственост № 3071 / 12.02.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 29 лева. 

 

2.76. Поземлен имот с 83020.1.357 (Осемдесет и три нула двадесет точка едно 

точка триста петдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

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

на АГКК, с площ: 588 (Петстотин осемдесет и осем) кв. м; трайно предназначение на 

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

на земята при неполивни условия: 9 (девета), местност: ,,Чешмата”, при граници и 

съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 83020.1.359, 83020.1.340, 83020.1.358, 

83020.140.969; актуван с Акт за частна общинска собственост № 3068 / 12.02.2019 г. 



Определя начална тръжна цена 25 лева. 

 

2.77. Поземлен имот с 83020.1.358 (Осемдесет и три нула двадесет точка едно 

точка триста петдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

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

на АГКК, с площ: 768 (Седемстотин шестдесет и осем) кв. м; трайно предназначение 

на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; 

категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), местност: ,,Чешмата”, при 

граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 83020.1.340, 83020.1.351, 

83020.1.341, 83020.152.969, 83020.140.969, 83020.1.357; актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3069 / 12.02.2019 г. 

Определя начална тръжна цена 33 лева. 

 

2.78. 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 155 лева. 

 

3. Определя срок за отдаване под аренда на имотите по т. 2 – 30 години. 

 

4. 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. 

 

5. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горните решения.  

 

 

 

 

 

 

 

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  №614 

от  27.02.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Мъглиж  

 

РЕШИ: 

1. Извършва компенсирани промени в плана на бюджета и капиталовата програма  

съгласно Приложение:  

 

обект целева субсидия целева субсидия 

 било става 

§ 5100 - ОСНОВЕН РЕМОНТ 252048 110762 

1. Функция VІ – Реконструкция и 
рехабилитация на улици и тротоари в 
с.Юлиево  252048 26648 

2. Функция VІ – Текущ ремонт, 
благоустрояване и паркоустрояване на 
тротоарни площи в с.Ягода 0 48124 

3. Функция VІ – Аварийно 
възстановяване и укрепване на 
участъци от общински път SZR 1081 -ІV- 

с.Тулово - гр.Мъглиж- с.Селце 0 16128 

4. Функция VІ – Аварийно 
възстановяване и укрепване на 
участъци от общински път SZR 1081 -ІV- 

с.Тулово - гр.Мъглиж- с.Селце 0 19862 

§ 5200 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА  141286 

5. Функция VІІІ – Изграждане на 
осветление на път SZR 1081-с.Тулово - 
гр.Мъглиж  141286 

 

 

 2. Актуализира Поименен списък на обекти за капиталови разходи за 2019 г. 

съгласно Приложение № 1. 

 

 

 

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  №615 

от  27.02.2019г. 

 

 

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, Общински 

съвет Мъглиж 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема план-сметка на приходите от такса битови отпадъци, както 

следва: 

 

№ Вид приход Средства в лева 

1 Такса битови отпадъци за 2019 г. 430 000 

 Всичко: 430 000 

 

 

2. Приема план-сметка на разходите за  дейностите по поддържането на 

чистотата в населените места, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от 

ЗУО, както следва: 

 

№ Вид разход Средства в лева 

1 Сметосъбиране и сметоизвозване 127 420 

2 
Поддържане и наем на депа, вкл. отчисленията по чл. 

60 и чл. 64 от ЗУО 
235 800 

3 

Почистване и снегопочистване на улични платна, 

площади, алеи, паркове и други територии за 

обществено ползване в населените места 

31 380 

4 Закупуване на съдове за битови отпадъци 35 400 

 Всичко: 430 000 

 

    

 

 

 

 

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  №616 

от  27.02.2019г. 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите и  

във връзка с писмо №АВиК-РД-6/15.11.2017г. от Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» ЕООД- гр.Стара Загора, 

Общински съвет  Мъглиж 

 

Р Е Ш И: 

 

 Общински съвет Мъглиж одобрява и приема следните инвестиции, финансирани 

и изпълнени от «Водоснабдяване и канализация»ЕООД- гр.Стара Загора: 

 

1. 152 броя приходни водомери, монтирани  в населените места на община 

Мъглиж на стойност 7352,83лв. без ДДС, 8823,40 лв. с ДДС, приета с 

протокол от 19.12.2018г. 

2. Обект”Реконструкция на  съществуващо СВО ¾” поцинковани тръби с 

ПЕВП ф32 и дължина L=30,0м в с.Зимница, община Мъглиж”  на стойност 

545,53лв. без ДДС, 654,64лв. с ДДС,  приета с потокол от 19.12.2018г.  

 

 

 

 

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  №617 

от  27.02.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 7 от Наредба № 1 от 

22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на 

стратегията за Водено от общностите местно развитие“ и чл. 60 от АПК, Общински 

съвет Мъглиж  

 

РЕШИ: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Мъглиж да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  

на  112 020,46 лв. (сто и дванадесет хиляди и двадесет лева и четиридесет и шест 

стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Споразумение за изпълнение на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-191 от 29.11.2016 г. и 

одобрени със Заповед № РД 09-137 от 08.02.2019 г. на Заместник-министъра на 

земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. със срок до 

30.06.2020 г. 

 

2. Възлага на изпълнителният директор на Сдружение „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” да подготви необходимите документи за получаване на авансовото 

плащане и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 3. Одобрява 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  №618 

от  27.02.2019г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, вр. чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

Мъглиж     

Р Е Ш И : 

 

 С оглед погасяване на задълженията на «Мъглиж 2004» ЕООД към Община 

Мъглиж, Общински съвет Мъглиж одобрява Община Мъглиж да придобие Колесен 

многофункционален багер с челен товарач HIDROMEK, модел HMK 102B С, с 

прикачен инвентар (гребло за сняг и хидравличен чук) от „Мъглиж 2004” ЕООД на 

цена не по-висока от остатъчната стойност на вещта.  

Възлага на Кмета на Община Мъглиж да извърши всички нормативно определени 

действия за 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 
 

 


