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    Проект!                                                                                 
 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
 

Програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост за 2022г. 

 
            I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

В изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет 
приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост. Тя 
е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. 

Основният принцип при управлението и разпореждането с имоти - общинска 
собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал. 1 от Закона за общинската собственост, където 
законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно "в интерес на 
населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър 
стопанин". 

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти, 
собственост на общината се извършва под контрола на Общински съвет, съобразно 
разпоредбите на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общински съвет - Върбица 

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при 
нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните 
условия (икономически, пазарни и др.) и нормативната уредба. 

Очакваните приходи и разходи в програмата са прогнозни и са направени въз основа на 
сключени сделки и проявен инвеститорски интерес през предходната година. 

 
II. ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

1. РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  
1.1. Продажба 
Обект на продажба през 2022г. ще са: застроени и незастроени имоти в границите на 

населените места (в регулация) и имоти извън границите на населените места.  
 

              1.1.1. Застроени имоти в регулация 
Терените - частна общинска собственост, които ще бъдат предложени за продажба 

през 2022г. могат да бъдат застроени с общински сгради или сгради   собственост   на   други   
физически/юридически   лица   (отстъпено   право   на   строеж). 

Застроените със сгради - частна общинска собственост терени подробно описани в 
списък - приложение № 1  към настоящата програма, са предимно нефункциониращи вече 
училища, детски градини и др. Сградите обикновено са големи, масивни, многоетажни, а 
прилежащият към тях терен е с голяма площ. Финансовите средства за стопанисване на този 
вид имоти са недостатъчни, поради което те се рушат и ограбват.  

Застроените въз основа на отстъпено право на строеж терени (постройките са 
собственост на   физически   или   юридически   лица)   обикновено   са   с   малка   площ до 
2000 кв. м. Разпоредителни сделки с тези имоти ще се извършват при проявен интерес от 
собствениците на сградите върху тях, по реда на чл. 35, ал.3 oт ЗОС. 

 

1.1.2.  Незастроени имоти в регулация 
Незастроени имоти - частна общинска собственост, в границите на населеното място, 

подробно описани в списък - приложение № 2  към настоящата програма са предимно дворни 
места с площ до 2500 кв.м. Тези терени подлежат на разпоредителни сделки без ограничения 
по реда на ЗОС.  
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1.1.3.  Имоти извън регулация 

Тук обект на разпоредителна сделка са земеделски земи частна общинска собственост, 
с обща площ от 1 888,904 дка, находящи се в следните землища: гр.Върбица, с.Иваново, 
с.Конево,  с.Ловец, с.Тушовица, с.Чернооково и с.Божурово подробно описани в списък - 
приложение № 4  към настоящата програма. Същите представляват предимно пустеещи земи, 
които не се обработват от години. Към тези имоти няма проявен интерес от 
наематели/арендатори или купувачи. Същите не носят приходи на община Върбица, а от друга 
страна, поддържането им в добро състояние е свързано с извършване на неоправдани разходи.  

Прогнозните приходи от продажба на недвижими имоти - частна общинска 
собственост, са отразени в Таблица 1. 

1.2. Замяна 
Замяна на общински имот - частна общинска собственост, може да бъде извършена 

след решение на Общински съвет при проявен интерес и при доказана полза за Общината 
(уедряване на имот, ликвидиране на съсобственост, нужда от друг тип имоти др.) 

1.3. Дарение 
Дарение на имот - частна общинска собственост, може да се извършва само в 

изключителни случаи, след решение на Общински съвет. 

1.4. Делба (прекратяване на съсобственост) 
Община Върбица е съсобственик от търговска сграда с РПК Върбица. Общината ще 

извършва разпоредителни сделки по реда на ЗОС. 
Прогнозни приходи от прекратяване на съсобственост не са заложени в Таблица 1, 

поради факта, че към момента на утвърждаване на настоящата програма няма заявен интерес 
от страна на съсобственици. 

1.5. Учредяване на ограничени вещни права 
Община Върбица планира да учредява ограничени вещни права предимно върху имоти, 

попадащи в жилищни територии на населените места (т. 1.1.1 и т. 1.1.2 от настоящата 
програма). Изключение прави учредяването на право на преминаване и прокарване върху 
общински имоти, което най-често засяга имоти извън регулационните граници на населените 
места (т. 1.1.3). 

При постъпване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, Община 
Върбица ще учредява възмездно или безвъзмездно ограничени вещни права, спазвайки 
изискванията на действащата нормативна уредба. За предпочитане е, когато има възможност, 
да се учредяват вещни права срещу придобиване на собственост. 

Очакваните приходи от учредяване на ограничени вещни права върху имоти - 
общинска собственост са отразени в Таблица 1, т. 2. 

 3. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА 
3.1. Земеделски земи: 

Община Върбица ще отдава под наем/аренда свободни земеделски земи (ниви, ливади, 
пасища, мери и др.), както и такива попаднали в споразуменията по чл.37в от ЗСПЗЗ за 
образуване на масиви. 
      Прогнозният приход от отдаването под наем на земеделски земи е заложен в Таблица 2. 

3.2. Сгради 
Всички свободни сгради или части от тях - публична и частна общинска собственост, 

могат да се отдават под наем по цени определени от Общински съвет – Върбица. 
 Отдаването под наем ще се извършва, ако за съответния обект няма по-добро 

инвестиционно предложение, по реда на ЗОС и други специални закони. 
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3.3. Други общински имоти: 
При проявен интерес от страна на физически или юридически лица към други 

общински имоти (празни дворни места, зелени площи в училища, ДГ и стадиони, пасища, 
мери и др.). същите може да се дават: под наем, за ползване, за поставяне и др. 

Очакваните доходи от отдаването под наем на терени и нежилищни имоти или части 
от тях са отразени в Таблица 2. 

III. ПРОГНОЗА НА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ II РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - 
ОБЩИНСКАСОБСТВЕНОСТ 

   1.ПРИХОДИ 
В резултат на стопанисването, управлението и разпореждането с имоти - общинска 

собственост се очаква да бъдат реализирани следните приходи. 
      Таблица 1  

№ 
по 
ред 

Вид дейност 

Прогнозен 
резултат 

При пълна 
реализация 
(лв) 

При частична 
реализация 

(лв) 
1. От продажба на имоти - общинска собственост 1 300 000,00 650 000,00 
2. От учредени вещни права  7 000.00 3 500.00 

ВСИЧКО: 1 307 000,00 653 500,00 
 

Таблица 2  
№ 
по 
ред 

Вид дейност 

Очакван приход 
/лв./ 

1. Наем земеделски земи 190 000.00 
2. Наем жилищни имоти 1 100.00 
3. Наем нежилищни имоти 60 000.00 
 ВСИЧКО: 251 100.00 

                
 

    2. РАЗХОДИ 
При стопанисване,  управление  и разпореждане с  имоти – общинска собственост, са  

планирани следните минимални разходи: 

 

1. Изготвяне на пазарни оценки на имоти или на вещни права върху имоти от независим 
лицензиран оценител - 16 000.00 лева; 

2. Публикуване на обяви в централни и/или местни ежедневници - 4 000.00 лева; 
3. Проектиране на ПУП - 7 000.00 лева; 
4. Кадастрално заснемане - 4 000.00 лева; 
5. Издаване на скица за земеделски имот, заверка на скица, презаверяване на скица, 

както и за издаване на скици от Служба по геодезия, картография и кадастър - 6 000.00 лева; 
6. Удостоверение за характеристика на земеделски имот – 4 000.00 лева; 
7. Промени в регистър имоти – 2 000.00 лева; 
8. Промени в регистър собственици   - 2 000.00 лева; 
9. Трасиране на земеделски имот- 3 000.00 лева; 

           10. Заснимане на имот - 3 000.00 лева; 
           11. Промяна начин на трайно ползване – 2 000.00 лева; 
           12. За отчуждаване на имоти за неотложни общински нужди - 10 000,00лв. 
           13. Премахване на сгради и поставяеми обекти - 1 500.00 лева. 
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ІV. ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ 
Съгласно §1, т.6 от Допълнителните разпоредби към Закона за общинската собственост, 

"обекти от първостепенно значение" са: общински пътища, метрополитени, трамвайни 
трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на 
отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти - публична общинска собственост. 

 
V. Мерки за подобряване на организацията на работата по управлението на общинската 

собственост, в това число и на публичния достъп на местната общност до информацията за 
изпълнението на годишната програма : 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост е 
за 2022 година. Програмата определя основните параметри и принципи на управление и 
видовете разпореждания по групи имоти. 

Предмет на програмата са имоти – общинска собственост. 
С имотите и вещите, които са извън обхвата на програмата се извършват 

разпоредителни действия след актуализиране на програмата при проявен инвеститорски 
интерес от страна на физически или юридически лица. Програмата се актуализира с отделно 
решение или като част от решението на Общинския съвет, с което се извършва съответното 
разпоредително действие или действие по управление на съответния имот. 

При необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет на основание 
чл.8, ал.9 от ЗОС. 

Програмата по чл.8, ал. 9 от ЗОС, както и решенията, с които се извършват 
актуализации и промени в нея, се обявяват публично на населението на определените за целта 
места и се публикуват на интернет страницата на общината по реда на обявяване и 
публикуване на всички други решения на Общинския съвет. 

 
VІ. ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО 

С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с 

проекта за бюджет за 2022г. 
1. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост: 
- Законосъобразност; 
- Приоритетност на обществения интерес; 
- Публичност;  
- Целесъобразност; 
- Състезателност при разпореждането. 
- Получаване на добър приход, но и добро стопанисване на имота 
2. Основни цели: 
- Осигуряване на устойчиво развитие на общината и подобряване селищната среда чрез 

недопускане имоти или група имоти в определени райони да бъдат изоставени и 
нестопанисвани. 

- Предоставяните имоти за управление, наем или разпореждането чрез продажба да 
създаде условия за бизнес, което да доведе и до разширяване на пазара на труда. 

- Осигуряване на условия за развитието на културата, спорта, отдиха, туризма и 
повишаване на сигурността включително и чрез привличане на инвеститори и партньори. 

- Опазване и подобряване на екологичната среда. 
- Гарантиране на ефективно управление и запазване нивото на приходи от 

стопанисването на общинската собственост. 
 - Изпълнение на плана за собствените приходи през 2022г. 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящата Програма обхваща бюджетната 2022 година. Тя се приема на основание чл. 
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може 
да бъде актуализирана през годината.  

Настоящата програма е приета с Решение №2 по Протокол №30 от 31.01.2022г. на 
Общински съвет Върбица. 
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Приложение №1 
 
 
 

Списък на застроени имоти в регулация за продажба през 2022г.: 
 
 
 

I.  гр.Върбица:  

1. УПИ XXIX-1011, кв.39 с площ 1515 кв.м. и построените в него МС- 354 кв.м. и 18 
кв.м. 

2. УПИ I-458, кв. 58 с площ 675 кв.м. и построените в него МС-95 кв.м. /бивша баня/ , 
ПС- 31 кв.м. и навес-11 кв.м.  

 II. с.Методиево:  

1.  Масивна сграда  /бивша автоспирка /с площ 18,00 кв.м, построена в УПИ отреден за 
озеленяване;  

III. с.Сушина : 

1. ПИ с идентификатор № 703998.501.66 с площ 2889 кв.м. и построените в него ПС с 
160 кв.м. и  6 кв.м.; 

2. ПИ с идентификатор № 70398.501.305 с площ 435 кв.м.   УПИ XII, кв.22 с площ 435 
кв.м., и построената в него ПС на два етажа  със застроена площ 120 кв.м. 

IV. с.Иваново:  

1. УПИ V-627, кв.7 с площ 2 415 кв.м. заедно с построените в него МС със ЗП 132 кв.м., 
масивен гараж  - 66 кв.м. и  ПС - 135 кв.м.; 

2.  УПИ XII-522, кв.47 с площ 3 000 кв.м. заедно с построените в него  МС - 67 кв.м., 23 
кв.м. и ПС- 40 кв.м. 

V. с.Ловец:  

1. УПИ IX-52 кв.8 , с площ 780 кв.м. заедно с построената в него МС с площ  85 кв.м.; 

2. УПИ V кв.42, с площ 1385 кв.м. заедно с построените в него  3 броя ПС с обща ЗП 
188 кв.м. 

VI. с. Бяла река : 

1. УПИ II-374, кв. 11 дворно място с площ 2218 кв.м. заедно с построените в него ПС- 
44 кв. м. и навес- 30 кв.м. 

VII. с.Менгишево  

1.УПИ ХII-522, кв. 47 дворно място с площ 800 кв.м. заедно с построените в него МС- 
62 кв. м., МС- 23 кв.м. и ПС – 40кв.м. 
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Приложение №2 
 
 

Списък на незастроени имоти в регулация за продажба през 2022: 
 
 

I.  гр.Върбица:  
1. УПИ XXXI-1013, кв.39  с площ 872 кв.м.; 
2. УПИ XXX-1012, кв. 39,  с площ 906 кв.м.; 
3. УПИ XXIII-9г, кв. 1 с площ 353 кв. м.; 
4. УПИ VII, кв. 69 с площ 570кв. м.; 
5. УПИ XXIV, кв. 27 с площ 555 кв. м.; 

  
II. с.Чернооково:  
1. УПИ ХVІІІ, кв.7 с площ 995 кв.м; 
2. УПИ ХІХ, кв. 7 с площ 995 кв.м; 
3.УПИ ХХІ, кв.7 с площ  1225 кв.м.; 
4. УПИ VІ, кв.1 с площ 850 кв.м; 
5. УПИ VІІ, кв.1 с площ 835 кв.м; 
6. УПИ VІІІ, кв.1 с площ 1010 кв.м; 
7. УПИ ІХ, кв.1 с площ 1000 кв.м.; 
8. УПИ Х, кв.1 с площ 925 кв.м.; 
9. УПИ ХІ, кв.1 с площ 925 кв.м. 
 
III. с.Ловец:  
1. УПИ X, кв. 25 с площ 600 кв.м. 
2. УПИ XI, кв. 25 с площ 600 кв.м. 
3. УПИ XII, кв. 25 с площ 600 кв.м.  
4. УПИ XIII, кв. 25 с площ 392 кв.м. 
5. УПИ I, кв. 26 с площ 845 кв.м.  
6. УПИ II, кв. 26 с площ 897 кв.м. 
 
IV. с.Иваново: 
1. УПИ VII-630, кв.7  с площ 795 кв.м.; 
2. УПИ VIII-629, кв.7  с площ 925 кв.м.; 
3. УПИ IX-628, кв.7  с площ  1077 кв.м.; 
4. УПИ XIII- 522а, кв.47 с площ 1090кв.м.; 
5. УПИ XIV-522б, кв.47 с площ 1120кв.м. 
 
 
V. с. Менгишево:  
1. УПИ I-57, кв. 72 с площ 660 кв.м.; 
2. УПИ XIX, кв.54 с площ 1050кв.м. 
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Приложение №3 

 
 
 

Описание на имотите които общината има намерение да придобие в собственост  през 
2022г. и способите за тяхното придобиване. 

 
 

№ 
Предмет на 

отчуждаване-
поземлени имоти 

Целеви обект/проект Способ за 
придобиване 

1 Масивна сграда 
/бивша автоспирка/ с 
площ 30,80кв.м, 
построена в УПИ Х, 
кв.41 по плана на   
с.Иваново 
 

Реконструкция, ремонт, 
разширяване и благоустрояване 
на централен площад и парк в 
с.Иваново 

Покупко-
продажба/ 

отчуждаване 

 
 
 
 
 

Приложение №4 
 

Списък на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи за 
продажба през 2022: 

 
 

 
Имоти 

 
Имот номер 

 
Площ 

 
АОС № 

 
Имоти в землището на село Тушовица    

Имот № 000124 в землището на с.Тушовица, местността 
’’Сирен тарасъ" с площ 2,318 дка с начин на трайно ползване - 
полска култура, категория на земята - шеста. 

 
73537.23.124 

 
 

2.318 дка 
 

864 

Имот № 000125 в землището на с.Тушовица, местността " 
Сирен тарасъ" с площ 1,949 дка с начин на трайно ползване - 
полска култура, категория на земята - шеста. 

 
73537.23.125 

 
1.949 дка 

 
865 

Имот № 000162 в землището на с.Тушовица, местността "Бюк 
тарла" с площ 1,439 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
73537.13.162 

 
1.439 дка 

 
866 

Имот № 006021 в землището на с.Тушовица, местността " 
Асалък" с площ 1,460 дка с начин на трайно ползване - 
затревена нива, категория на земята - осма. 

 
73537.6.21 

 
1.460 дка 

 
867 

Имот № 008010 в землището на с.Тушовица, местността 
"Армутлук" с площ 1,641 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - осма. 

 
73537.8.10 

 
1.641 дка 

 
868 

Имот № 008025 в землището на с.Тушовица, местността 
"Кирезлик" с площ 1,973 дка с начин на трайно ползване – 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.8.25 

 
1.973 дка 

 
2184 

Имот № 009002 в землището на с.Тушовица, местността 
"Куванлък" с площ 7,317 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.9.2 

 
7.317 дка 

 
869 

Имот № 009005 в землището на с.Тушовица, местността  
"Куванлък" с площ 2,904 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.9.5 

 
2.904 дка 

 
870 

Имот № 010005 в землището на с.Тушовица, местността 
"Кирезлик" с площ 3,535 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.10.5 

 
3.535 дка 

 
871 

Имот № 012001 в землището на с.Тушовица, местността 
"Койун кедик" с площ 1,718 дка с начин на трайно ползване – 
нива, категория на земята - осма. 

 
73537.12.1 

 
1.718 дка 

 
872 
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Имот № 013017 в землището на с.Тушовица, местността "Бюк 
тарла" с площ 2,119 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
73537.13.17 

 
2.119 дка 

 
873 

Имот № 013020 в землището на с.Тушовица, местността "Бюк 
тарла" с площ 7,976 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
73537.13.20 

 
7.976 дка 

 
874 

Имот № 014018 в землището на с.Тушовица, местността "Дам 
ери" с площ 2,820 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

 
73537.14.18 

 
2.820 дка 

 
875 

Имот № 014037 в землището на с.Тушовица, местността "Дам 
ери" с площ 1,522 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
73537.14.37 

 
1.522 дка 

 
905 

Имот № 016003 в землището на с.Тушовица, местността 
"Долай алтъ" с площ 2,705 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
 

73537.16.3 

 
 

2.705 дка 
 

876 

Имот № 017001 в землището на с.Тушовица, местността "Бюк 
алтъ" с площ 1,613 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - трета. 

 
73537.17.1 

 
1.613 дка 

 
 

877 
Имот № 018001 в землището на с.Тушовица, местността 
"Домуз коюсу" с площ 2,700 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.18.1 

 
2.700 дка 

 
878 

Имот № 018010 в землището на с.Тушовица, местността 
"Домуз коюсу" с площ 1,309 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.18.10 

 
1.309 дка 

 
879 

Имот № 018043 в землището на с.Тушовица, местността 
"Домуз коюсу" с площ 2,842 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.18.43 

 
2.842 дка 

 
880 

Имот № 018048 в землището на с.Тушовица, местността 
"Домуз коюсу" с площ 2,970 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.18.48 

 
2.970 дка 

 
881 

Имот № 018061 в землището на с.Тушовица, местността 
"Домуз коюсу" с площ 3,804 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.18.61 

 
3.804 дка 

 
882 

Имот № 020007 в землището на с.Тушовица, местността 
"Чанаджик" с площ 4,171 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
73537.20.7 

 
4.171 дка 

 
885 

Имот № 020010 в землището на с.Тушовица, местността 
"Чанаджик" с площ 0,587 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
73537.20.10 

 
0.587 дка 

 
886 

Имот № 021022 в землището на с.Тушовица, местността 
"Канджа дере” с площ 2,467 дка с начин на трайно ползване -
нива, категория на земята - пета. 

 
73537.21.22 

 
2.467 дка 

 
887 

Имот № 021033 в землището на с.Тушовица, местността 
"Канджа дере" с площ 2,453 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
73537.21.33 

 
2.453 дка 

 
888 

Имот № 021034 в землището на с.Тушовица, местността 
"Канджа дере" с площ 2,000 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
73537.21.34 

 
2.000 дка 

 
889 

Имот № 021040 в землището на с.Тушовица, местността 
"Канджа дере" с площ 2,620 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
73537.21.40 

 
2,620 дка 

 
890 

Имот № 022005 в землището на с.Тушовица, местността 
"Авлуджик" с площ 0,574 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.22.5 

 
0.574 дка 

 
891 

Имот № 022008 в землището на с.Тушовица, местността 
"Авлуджик" с площ 3,293 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.22.8 

 
3.293 дка 

 
892 

Имот № 022032 в землището на с.Тушовица, местността 
"Авлуджик" с площ 2,496 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.22.32 

 
2.496 дка 

 
893 

Имот № 022048 в землището на с.Тушовица, местността 
"Авлуджик" с площ 6,283 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.22.48 

 
6.283 дка 

 
894 
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Имот № 022058 в землището на с.Тушовица, местността 
"Авлуджик" с площ 0,655 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.22.58 

 
0.655 дка 

 
895 

Имот № 023006 в землището на с.Тушовица, местността 
"Сирен тарасъ" с площ 6,382 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
73537.23.6 

 
6.382 дка 

 
896 

Имот № 023025 в землището на с.Тушовица, местността 
"Сирен тарасъ" с площ 6,253 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
73537.23.25 

 
6.253 дка 

 
897 

Имот № 026001 в землището на с.Тушовица, местността 
"Калето" с площ 2,562 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

 
73537.26.1 

 
2.562 дка 

 
911 

Имот № 027001 в землището на с.Тушовица, местността 
"Калето" с площ 3,725 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

 
73537.27.1 

 
3.725 дка 

 
912 

Имот № 029004 в землището на с.Тушовица, местността 
"Туршу армут" с площ 2,662 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
73537.29.4 

 
2.662 дка 

 
914 

Имот № 030001 в землището на с.Тушовица, местността 
"Радич" с площ 2,496 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
73537.30.1 

 
2.496 дка 

 
915 

Имот № 030022 в землището на с.Тушовица, местността 
"Радич" с площ 0,767 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
73537.30.22 

 
0.767 дка 

 
916 

Имот №0 30035 в землището на с.Тушовица, местността 
"Радич" с площ 2,439 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
73537.30.35 

 
2.439 дка 

 
917 

Имот № 030081 в землището на с.Тушовица, местността 
"Радич" с площ 13,375 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
73537.30.81 

 
13.375 дка 

 
918 

Имот №031007 в землището на с.Тушовица, местността 
"Домуз дамъ" с площ 2,230 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
73537.31.7 

 
2.230 дка 

 
919 

Имот № 031021 в землището на с.Тушовица, местността 
"Боклуджа" с площ 9,185 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.31.21 

 
9.185 дка 

 
920 

Имот № 031035 в землището на с.Тушовица, местността 
"Боклуджа" с площ 1,908 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.31.35 

 
1.908 дка 

 
921 

Имот № 032001 в землището на с.Тушовица, местността "Дере 
чатал" с площ 2,282 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - четвърта. 

 
73537.32.1 

 
2.282 дка 

 
2200 

Имот № 033003 в землището на с.Тушовица, местността "Орта 
тарла" с площ 4,658 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
73537.33.3 

 
4.658 дка 

 
922 

Имот № 034007 в землището на с.Тушовица, местността 
"Боклуджа" с площ 1,142 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.34.7 

 
1.142 дка 

 
923 

Имот № 035013 в землището на с.Тушовица, местността "Бене 
тарла" с площ 2,414 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

 
73537.35.13 

 
2.414 дка 

 
924 

Имот № 036019 в землището на с.Тушовица, местността "Еш 
отулар" с площ 2,562 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
73537.36.19 

 
2.562 дка 

 
925 

Имот № 036029 в землището на с.Тушовица, местността "Куз 
чаир" с площ 2,175 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина - тер., категория на земята - шеста /2.028дка/ и 
четвърта /0.147дка/. 

 
73537.36.29 

 
2.175 дка 

 
2202 

Имот № 036030 в землището на с.Тушовица, местността "Куз 
чаир" с площ 2,900 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина - тер., категория на земята - шеста. 

 
73537.36.30 

 
2.900 дка 

 
2203 



10 
 

Имот № 036041 в землището на с.Тушовица, местността "Куз 
чаир" с площ 28,874 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина - тер., категория на земята - шеста /2.653дка/ и 
четвърта /26.221 дка/. 

 
73537.36.41 

 
28.874 дка 

 
2204 

Имот № 036050 в землището на с.Тушовица, местността "Куз 
чаир" с площ 4,553 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина - тер., категория на земята - четвърта. 

 
73537.36.50 

 
4.553 дка 

 
2205 

Имот № 037016 в землището на с.Тушовица, местността "Каян 
тарла" с площ 2,484 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина - тер., категория на земята - шеста. 

 
73537.37.16 

 
2.484 дка 

 
2206 

Имот № 037017 в землището на с.Тушовица, местността "Каян 
тарла" с площ 2,900 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина - тер., категория на земята - седма. 

 
73537.37.17 

 
2.900 дка 

 
2207 

Имот № 037024 в землището на с.Тушовица, местността "Каян 
тарла" с площ 5,640 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина - тер., категория на земята - седма. 

 
73537.37.24 

 
5.640 дка 

 
2208 

Имот № 037025 в землището на с.Тушовица, местността мКаян 
тарла" с площ 2,050 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина - тер., категория на земята - седма. 

 
73537.37.25 

 
2.050 дка 

 
2209 

Имот № 037041 в землището на с.Тушовица, местността "Каян 
тарла" с площ 2,237 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина - тер., категория на земята - четвърта. 

 
73537.37.41 

 
2.237 дка 

 
2210 

Имот № 038026 в землището на с.Тушовица, местността 
"Сиври козу" с площ 19,034 дка с начин на трайно ползване - 
овощна градина - тер., категория на земята - седма. 

 
73537.38.26 

 
19.034 дка 

 
2211 

Имот № 038039 в землището на с.Тушовица, местността 
"Сиври козу" с площ 20,500 дка с начин на трайно ползване - 
овощна градина - тер., категория на земята - седма /1.240дка/ и 
четвърта /19.260дка/.  

 
73537.38.39 

 
20.500 дка 

 
2212 

Имот № 038052 в землището на с.Тушовица, местността 
"Сиври козу" с площ 12,784 дка с начин на трайно ползване - 
овощна градина - тер., категория на земята - седма. 

 
73537.38.52 

 
12.784 дка 

 
2213 

Имот № 038055 в землището на с.Тушовица, местността 
"Сиври козу" с площ 17,767 дка с начин на трайно ползване - 
овощна градина - тер., категория на земята - седма. 

 
73537.38.55 

 
17.767 дка 

 
2214 

Имот № 039009 в землището на с.Тушовица, местността 
"Чотоклук" с площ 0,980 дка с начин на трайно ползване - 
затревена нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.39.9 

 
0.980 дка 927 

Имот № 040005 в землището на с.Тушовица, местността 
"Сърери дорусу" с площ 2,662 дка с начин на трайно ползване 
- нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.40.5 

 
2.662 дка 

 
928 

Имот № 042048 в землището на с.Тушовица, местността 
"Тавшан алан" с площ 4,108 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
73537.42.48 

 
4,108 дка 

 
933 

Имот № 042057 в землището на с.Тушовица, местността 
"Тавшан алан" с площ 2,950 дка с начин на трайно ползване - 
нива,^категория на земята - четвърта. 

 
73537.42.57 

 
2.950 дка 

 
934 

Имот № 043018 в землището на с.Тушовица, местността 
"Бедженелик" с площ 3,500 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - осма. 

 
73537.43.18 

 
3.500 дка 

 
935 

Имот № 043081 в землището на с.Тушовица, местността 
"Тарла съртъ" с площ 3,875 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - осма. 

 
73537.43.81 

 
3.875 дка 

 
936 

Имот № 045037 в землището на с.Тушовица, местността "Бюк 
ада" с площ 2,358 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

 
73537.45.37 

 
2.358 дка 

 
937 

Имот № 046008 в землището на с.Тушовица, местността 
"Къзълък" с площ 5,300 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

 
73537.46.8 

 
5.300 дка 

 
938 

Имот № 047005 в землището на с.Тушовица, местността 
"Аладасъ" с площ 9,730 дка с начин на трайно ползване - 
затревена нива, категория на земята - шеста. 

 
73537.47.5 

 
9.730 дка 

 
939 
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Имот № 047006 в землището на с.Тушовица, местността 
"Аладасъ" с площ  4,000 дка с начин на трайно ползване - 
затревена нива, категория на земята - шеста. 

 
73537.47.6 

 
4.000 дка 

 
940 

Имот № 048006 в землището на с.Тушовица, местността 
"Ачмалък" с площ 2,854 дка с начин на трайно ползване - 
затревена нива, категория на земята - пета. 

 
73537.48.6 

 
2.854 дка 

 
941 

Имот № 050037 в землището на с. Тушовица, местността 
"Бедженелик" с площ 1,279 дка с начин на трайно ползване - 
полска култура, категория на земята - шеста. 

 
73537.50.37 

 
1.279 дка 

 
942 

ОБЩО С. ТУШОВИЦА    
320.769 дка  

Имоти в землището на село Ловец    
Имот № 000206 в землището на с.Ловец, местността "Ирек 
ясак" с площ 1,016 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - девета. 

 
43949.21.206 

 
1.016 дка 

 
1134 

Имот № 000207 в землището на с.Ловец, местността "Ирек 
ясак" с площ 0,268 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - девета. 

 
43949.21.207 

 
0.268 дка 

 
1135 

Имот № 000208 в землището на с.Ловец, местността "Юртлук" 
с площ 0,906 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета.  

 
43949.21.208 

 
0.906 дка 

 
1136 

Имот № 000209 в землището на с.Ловец, местността "Юртлук" 
с площ 1,313 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

 
43949.21.209 

 
1.313 дка 

 
1137 

Имот № 000210 в землището на с.Ловец, местността "Юртлук" 
с площ 0,111 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

 
43949.21.210 

 
0.111 дка 

 
1138 

Имот № 000211 в землището на с.Ловец, местността "Юртлук" 
с площ 1,439 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

 
43949.21.211 

 
1.439 дка 

 
1139 

Имот № 000212 в землището на с.Ловец, местността "Юртлук" 
с площ 0,338 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

 
43949.21.212 

 
0.338 дка 

 
1140 

Имот № 000213 в землището на с.Ловец, местността 
"Къшладжик" с площ 1,534 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
43949.25.213 

 
1.534 дка 

 
1141 

Имот № 000214 в землището на с.Ловец, местността 
"Къшладжик" с площ 1,343 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
43949.25.214 

 
1.343 дка 

 
1142 

Имот № 000215 в землището на с.Ловец, местността 
"Къшладжик" с площ 1,050 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
43949.25.215 

 
1.050 дка 

 
1143 

Имот № 000216 в землището на с.Ловец, местността 
"Къшладжик" с площ 1,384 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
43949.25.216 

 
1.384 дка 

 
1144 

Имот № 000217 в землището на с.Ловец, местността 
"Къшладжик" с площ 2,124 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
43949.25.217 

 
2.124 дка 

 
1145 

Имот № 000218 в землището на с.Ловец, местността 
"Къшладжик" с площ 1,002 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
43949.25.218 

 
1.002 дка 

 
1146 

Имот № 000219 в землището на с.Ловец, местността 
"Къшладжик" с площ 2,441 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
43949.25.219 

 
2.441 дка 

 
1147 

Имот № 000220 в землището на с.Ловец, местността "Сърта" с 
площ 0,073 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

 
43949.34.220 

 
0.073 дка 

 
1148 

Имот № 000221 в землището на с.Ловец, местността "Сърта" с 
площ 0,098 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - четвърта. 

 
43949.34.221 

 
0,098 дка 

 
1149 

Имот № 002021 в землището на с.Ловец, местността 
"Оламурлък алтъ" с площ 0,905 дка с начин на трайно 
ползване - нива, категория на земята - четвърта. 

 
43949.2.21 

 
0.905 дка 

 
1150 
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Имот № 004060 в землището на с.Ловец, местността 
"Иреклик" с площ 1,145 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта.  

 
43949.4.60 

 
1.145 дка 

 
1151 

Имот № 010014 в землището на с.Ловец, местността „Синан 
дере” с площ 0,219 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
43949.10.14 

 
0.219 дка 

 
1152 

Имот № 013016 в землището на с.Ловец, местността 
"Куванлък" с площ 1,025 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - трета. 

 
43949.13.16 

 
1.025 дка 

 
1156 

Имот № 018033 в землището на с.Ловец, местността "Довру 
юстю" с площ 3,806 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
43949.18.33 

 
3.806 дка 

 
1160 

Имот № 025011 в землището на с.Ловец, местността 
"Къшладжик" с площ 1,304 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
43949.25.11 

 
1.304 дка 

 
1161 

Имот № 025013 в землището на с.Ловец, местността 
"Къшладжик" с площ 0,812 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
43949.25.13 

 
0.812 дка 

 
1162 

Имот № 027005 в землището на с.Ловец, местността "Юртлук" 
с площ 1,892 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

 
43949.27.5 

 
1.892 дка 

 
1163 

Имот № 027007 в землището на с.Ловец, местността "Юртлук" 
с площ 0,999 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

 
43949.27.7 

 
0.999 дка 

 
1164 

Имот № 027034 в землището на с.Ловец, местността "Юртлук" 
с площ 1,200 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - девета. 

 
43949.27.34 

 
1.200 дка 

 
1165 

Имот № 028012 в землището на с.Ловец, местността "Ирек 
ясак" с площ 4,033 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - девета. 

 
43949.28.12 

 
4.033 дка 

 
1167 

Имот № 029001 в землището на с.Ловец, местността "Ирек 
ясак" с площ 0,797 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - девета. 

 
43949.29.1 

 
0.797 дка 

 
1168 

Имот № 029010 в землището на с.Ловец, местността "Ирек 
ясак" с площ 11,344 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - девета. 

 
43949.29.10 

 
11.344 дка 

 
1169 

Имот № 029012 в землището на с.Ловец, местността "Ирек 
ясак" с площ 0,766 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - девета. 

 
43949.29.12 

 
0.766 дка 

 
1170 

Имот № 029013 в землището на с.Ловец, местността "Ирек 
ясак" с площ 1,931 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - девета. 

 
43949.29.13 

 
1.931 дка 

 
1171 

Имот № 029014 в землището на с,Ловец, местността "Ирек 
ясак" с площ 3,533 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - девета. 

 
43949.29.14 

 
3.533 дка 

 
1172 

ОБЩО С. ЛОВЕЦ    
52.151 дка  

Имоти в землището на село Иваново    
Имот № 003020 в землището на с.Иваново, местността 
"Поскилек" с площ 0,439 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
32113.3.20 

 
0.439 дка 

 
787 

Имот № 003026 в землището на с.Иваново, местността 
"Поскилек" с площ 0,477 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
32113.3.26 

 
0.477 дка 

 
788 

Имот № 003031 в землището на с.Иваново, местността 
"Поскилек" с площ 1,372 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
32113.3.31 

 
1.372 дка 

 
789 

Имот № 003032 в землището на с.Иваново, местността 
"Поскилек" с площ 0,674 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
32113.3.32 

 
0.674 дка 

 
790 

Имот № 003034 в землището на с.Иваново, местността 
"Поскилек" с площ 0,258 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
32113.3.34 

 
0.258 дка 

 
791 
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Имот № 003039 в землището на с.Иваново, местността 
"Поскилек" с площ 0,636 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
32113.3.39 

 
0.636 дка 

 
792 

Имот № 003042 в землището на с.Иваново, местността 
"Поскилек" с площ 0,837 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
32113.3.42 

 
0.837 дка 

 
793 

Имот № 004022 в землището на с.Иваново, местността "Аджи 
кирез" с площ 0,315 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

 
32113.4.22 

 
0.315 дка 

 
794 

Имот № 005009 в землището на с.Иваново, местността "Аджи 
кирез" с площ 29,500 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

 
32113.5.9 

 
29.500 дка 

 
1726 

Имот № 005010 в землището на с.Иваново, местността "Аджи 
кирез" с площ 13,179 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

 
32113.5.10 

 
13.179 дка 

 
1727 

Имот № 008009 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,689 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - шеста. 

 
32113.8.9 

 
0.689 дка 

 
796 

Имот № 008011 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,717 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - шеста. 

 
32113.8.11 

 
0.717 дка 

 
797 

Имот № 008056 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,886 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - шеста. 

 
32113.8.56 

 
0.886 дка 

 
798 

Имот № 008081 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,841 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - шеста. 

 
32113.8.81 

 
0.841 дка 

 
799 

Имот № 008082 в землището на с,Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,961 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - шеста. 

 
32113.8.82 

 
0.961 дка 

 
800 

Имот № 008086 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,723 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - шеста. 

 
32113.8.86 

 
0.723 дка 

 
801 

Имот № 008096 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,857 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - шеста. 

 
32113.8.96 

 
0.857 дка 

 
802 

Имот № 008120 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,798 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.120 

 
0.798 дка 

 
803 

Имот № 008129 в землищно на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,697 дк а с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.129 

 
0.697 дка 

 
804 

Имот № 008132 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,769 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.132 

 
0.769 дка 

 
805 

Имот № 008133 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,845 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.133 

 
0.845 дка 

 
806 

Имот № 008136 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 1,011 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.136 

 
1.011 дка 

 
807 

Имот № 008146 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,880 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.146 

 
0,880 дка 

 
808 

Имот № 008151 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,625 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.151 

 
0.625 дка 

 
809 

Имот № 008156 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,649 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.156 

 
0.649 дка 

 
810 

Имот № 008174 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,825 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.174 

 
0.825 дка 

 
811 
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Имот № 008176 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,856 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.176 

 
0.856 дка 

 
812 

Имот № 008185 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,875 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.185 

 
0.875 дка 

 
813 

Имот № 008186 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,931 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.186 

 
0.931 дка 

 
814 

Имот № 008189 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 2,024 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.189 

 
2.024 дка 

 
815 

Имот № 008190 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,861 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.190 

 
0.861 дка 

 
816 

Имот № 008202 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 0,686 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.202 

 
0.686 дка 

 
817 

Имот № 008203 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 1,287 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.203 

 
1.287 дка 

 
818 

Имот № 008204 в землището на с.Иваново, местността 
"Лозята" с площ 1,138 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - пета. 

 
32113.8.204 

 
1.138 дка 

 
819 

Имот № 009042 в землището на с.Иваново, местността 
"Сюлиян" с площ 1,945 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

 
32113.9.42 

 
1,945 дка 

 
820 

Имот № 009043 в землището на с.Иваново, 
местността"Сюлиян" с площ 3,706 дка с начин на трайно 
ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 
32113.9.43 

 
3,706 дка 

 
821 

Имот № 010001 в землището на с.Иваново, местността "Балар 
йолу" с площ 48,658 дка с начин на трайно ползване - 
затревена нива, категория на земята - шеста. 

 
32113.10.1 

 
48,658 дка 

 
822 

Имот № 010008 в землището на с.Иваново, местността 
"Пчелин" с площ 1,281 дка с начин на трайно ползване - 
затревена нива, категория на земята - осма. 

 
32113.10.8 

 
1.281 дка 

 
823 

Имот № 010009 в землището на с.Иваново, местността 
"Пчелин" с площ 47,337 дка с начин на трайно ползване - 
затревена нива, категория на земята - осма. 

 
32113.10.9 

 
47.337 дка 

 
824 

Имот № 014012 в землището на с.Иваново, местността "Чукур 
тарла" с площ 4,053 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - осма. 

 
32113.14.12 

 
4.053 дка 

 
825 

Имот № 018009 в землището на с.Иваново, местността 
"Сърйолу" с площ 0,276 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - трета. 

 
32113.18.9 

 
0.276 дка 

 
826 

Имот № 018010 в землището на с.Иваново, местността 
"Сърйолу" с площ 0,728 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - трета. 

 
32113.18.10 

 
0.728 дка 

 
827 

Имот № 018015 в землището на с.Иваново, местността 
"Сърйолу" с площ 1,150 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - трета. 

 
32113.18.15 

 
1.150 дка 

 
828 

Имот № 024003 в землището на с.Иваново, местността 
"Вичова воденица" с площ 2,603 дка с начин на трайно 
ползване - нива, категория на земята - трета. 

 
32113.24.3 

 
2.603 дка 

 
838 

Имот № 024004 в землището на с.Иваново, местността 
"Вичова воденица" с площ 0,775 дка с начин на трайно 
ползване - нива, категория на земята - трета. 

 
32113.24.4 

 
0.775 дка 

 
839 

Имот № 024007 в землището на с.Иваново, местността 
"Вичова воденица" с площ 10,648 дка с начин на трайно 
ползване - нива, категория на земята - трета. 

 
32113.24.7 

 
10.648 дка 

 
840 

Имот № 025024 в землището на с.Иваново, местността 
"Вичова воденица" с  
площ 2,756 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - трета. 

 
32113.25.24 

 
2.756 дка 

 
841 
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Имот № 026005 в землището на с.Иваново, местността 
"Гьолджик" с площ 19,388 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
32113.26.5 

 
19.388 дка 

 
1729 

Имот № 026008 в землището на с.Иваново, местността 
"Гьолджик" с площ 5,060 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
32113.26.8 

 
5.060 дка 

 
1730 

Имот № 028043 в землището на с.Иваново, местността 
"Гьолджик" с площ 2,296 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
32113.28.43 

 
2.296 дка 

 
842 

Имот № 029043 в землището на с.Иваново, местността 
"Карши" с площ 3,168 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
32113.29.43 

 
3.168 дка 

 
843 

Имот № 030004 в землището на с.Иваново, местността "Куза" 
с площ 1,389 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

 
32113.30.4 

 
1.389 дка 

 
844 

Имот № 030051 в землището на с.Иваново, местността "Миля" 
с площ 1,831 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

 
32113.30.51 

 
1.831 дка 

 
845 

Имот № 030052 в землището на с.Иваново, местността "Миля" 
с площ Î ,406 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - пета. 

 
32113.30.52 

 
1.406 дка 

 
846 

Имот № 031024 в землището на с.Иваново, местността "Куза" 
с площ 2,690 дка с начин на трайно ползване - нива, категория 
на земята - шеста. 

 
32113.31.24 

 
2.690 дка 

 
847 

Имот № 033003 в землището на с.Иваново, местността 
"Драката" с площ 7,192 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - шеста. 

 
32113.33.3 

 
7,192 дка 

 
848 

Имот № 033004 в землището на с.Иваново, местността 
"Драката" с площ 21,792 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
32113.33.4 

 
21.792 дка 

 
849 

Имот № 034012 в землището на с.Иваново, местността 
"Карши" с площ 3,383 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
32113.34.12 

 
3.383 дка 

 
850 

Имот № 035029 в землището на с.Иваново, местността 
"Шаварца" с площ 0,671 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
32113.35.29 

 
0.671 дка 

 
851 

Имот № 038017 в землището на с.Иваново, местността 
"Червена пръст" с площ 12,000 дка с начин на трайно ползване 
- нива, категория на земята - пета. 

 
3211338.17 

 
12.000 дка 

 
1732 

ОБЩО С. ИВАНОВО    
277.300 дка  

Имоти в землището на село Конево    
Имот № 000210 в землището на с.Конево, местността 
"Заралък" с площ 3,613 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
38306.21.210 

 
3.613 дка 

 
1081 

Имот № 001074 в землището на с.Конево, местността "Горен 
айкън" с площ 4,363 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
38306.1.74 

 
4.363 дка 

 
1082 

Имот № 002014 в землището на с.Конево, местността "Долен 
яйкън" с площ 5,736 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
38306.2.14 

 
5.736 дка 

 
1083 

Имот № 003007 в землището на с.Конево, местността Горен 
айкън" с площ 0,508 дка с начин на трайно ползване – нива, 
категория на земята - пета. 

 
38306.3.7 

 
0.508 дка 

 
1084 

Имот № 004007 в землището на с.Конево, местността "Яма 
алтъ" с площ 1,169 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
38306.4.7 

 
1.169 дка 

 
1086 

Имот № 007017 в землището на с.Конево, местността "Карач 
алтъ" с площ 3,406 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
38306.7.17 

 
3,406 дка 

 
1087 

Имот № 008031 в землището на с.Конево, местността "Карач 
алтъ" с площ 2,308 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - пета. 

 
38306.8.31 

 
2.308 дка 

 
1723 
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Имот № 008034 в землището на с.Конево, местността "Карач 
алтъ" с площ 2,137 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - пета. 

 
38306.8.34 

 
2.137 дка 

 
1724 

Имот № 011003 в землището на с.Конево, местността 
"Дереджик бою" с площ 15,132 дка с начин на трайно 
ползване - затревена нива, категория на земята - пета. 

 
38306.11.3 

 
15.132 дка 

 
1088 

Имот № 012014 в землището на с.Конево, местността 
"Каваклар сърта" с площ 7,112 дка с начин на трайно ползване 
- нива, категория на земята - четвърта, 

 
38306.12.14 

 
7.112 дка 

 
1089 

Имот № 017001 в землището на с.Конево, местността "Орта 
алтъ" с площ 4,569 дка с начин на трайно ползване – затревена 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.17.1 

 
4.569 дка 

 
1090 

Имот № 017003 в землището на с.Конево, местността "Орта 
алтъ" с площ 48,985 дка с начин на трайно ползване - 
затревена нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.17.3 

 
48.985 дка 

 
1091 

Имот № 017011 в землището на с.Конево, местността "Орта 
алтъ" с площ 7,443 дка с начин на трайно ползване – затревена 
нива, категория на земята - четвърта, 

 
38306.17.11 

 
7.443 дка 

 
1092 

Имот № 017025 в землището на с.Конево, местността "Орта 
алтъ" с площ 2,426 дка с начин на трайно ползване – затревена 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.17.25 

 
2.426 дка 

 
1093 

Имот № 017027 в землището на с.Конево, местността "Орта 
алтъ" с площ 2,244 дка с начин на трайно ползване – затревена 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.17.27 

 
2.244 дка 

 
1094 

Имот № 017029 в землището на с.Конево, местността "Орта 
алтъ" с площ 10,641 дка с начин на трайно ползване - 
затревена нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.17.29 

 
10.641 дка 

 
1095 

Имот № 020001 в землището на с.Конево, местността 
"Керезлика" с площ 4,160 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.20.1 

 
4.160 дка 

 
1096 

Имот № 021003 в землището на с.Конево, местността 
"Заралък" с площ 0,929 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
38306.21.3 

 
0.929 дка 

 
1097 

Имот № 021013 в землището на с.Конево, местността 
"Заралък" с площ 2,951 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
38306.21.13 

 
2.951 дка 

 
1098 

Имот № 021014 в землището на с.Конево, местността 
"Заралък" с площ 0,390 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
38306.21.14 

 
0.390 дка 

 
1099 

Имот № 021041 в землището на с.Конево, местността 
"Керезлика" с площ 8,019 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.21.41 

 
8.019 дка 

 
1100 

Имот № 022016 в землището на с.Конево, местността ’’Баир 
аркасъ" с площ 7,168 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
38306.22.16 

 
7.168 дка 

 
1101 

Имот № 023001 в землището на с.Конево, местността "Кара 
кору" с площ 27,442 дка с начин на трайно ползване - 
затревена нива, категория на земята - девета. 

 
38306.23.1 

 
27,442 дка 

 
1102 

Имот № 024008 в землището на с.Конево, местността "Хасан 
баба" с площ 0,840 дка с начин на трайно ползване – затревена 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.24.8 

 
0.840 дка 

 
1103 

Имот № 025001 в землището на с.Конево, местността 
"Ясаклък" с площ 3,956 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
38306.25.1 

 
3.956 дка 

 
1104 

Имот № 025024 в землището на с.Конево, местността 
"Ясаклък" с площ 0,490 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
38306.25.24 

 
0.490 дка 

 
1106 

Имот № 026008 в землището на с.Конево, местността 
"Девеселик" с площ 6,957 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.26.8 

 
6.957 дка 

 
1107 

Имот № 026013 в землището на с.Конево, местността 
"Девеселик" с площ 4,669 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.26.13 

 
4.669 дка 

 
1108 
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Имот № 028032 в землището на с.Конево, местността 
"Пъндаклък" с площ 3,729 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.28.32 

 
3.729 дка 

 
1109 

Имот № 028033 в землището на с.Конево, местността 
"Пъндаклък" с площ 1,469 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.28.33 

 
1.469 дка 

 
1110 

Имот № 029007 в землището на с.Конево, местността "Камчи 
сърта" с площ 18,410 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
38306.29.7 

 
18.410 дка 

 
1111 

Имот № 029008 в землището на с.Конево, местността "Камчи 
сърта" с площ 16,365 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
38306.29.8 

 
16,365 дка 

 
1112 

Имот № 031021 в землището на с.Конево, местността 
"Балабан гюня" с площ 3,917 дка с начин на трайно ползване – 
затревена нива, категория на земята - четвърта. 

 
38306.31.21 

 
3.917 дка 

 
1113 

Имот № 033026 в землището на с.Конево, местността "Кара 
меше" с площ 1,330 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
38306.33.26 

 
1.330 дка 

 
1114 

Имот № 038001 в землището на с.Конево, местността "Над 
село" с площ 18,474 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
38306.38.1 

 
18.474 дка 

 
1115 

Имот № 038008 в землището на с.Конево, местността "Над 
село" с площ 3,225 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
38306.38.8 

 
3.225 дка 

 
1118 

ОБЩО С. КОНЕВО    
256.682 дка  

Имоти в землището на град Върбица    
Имот № 000044 в землището на гр.Върбица, местността “Аджа 
кория" с площ 12,328 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - четвърта. 

 
12766.33.42 

 
12,328 дка 

 
1216 

Имот № 000178 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 38,882 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.143 

 
38.882 дка 

 
1219 

Имот № 002010 в землището на гр.Върбица, местността 
"Съртъ" с площ 1,400 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята – четвърта. 

 
12766.2.10 1.400 дка  

1220 

Имот № 002047 в землището на гр.Върбица, местността 
"Съртъ" с площ 0,985 дка с начин на трайно ползване - лозе, 
категория на земята - четвърта. 

 
12766.2.47 

 
0.985 дка 

 
1225 

Имот № 004003 в землището на гр.Върбица, местността 
„Гулчов трап" с площ 1,576 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - осма. 

 
12766.4.3 

 
1.576 дка 

 
1229 

Имот № 005016 в землището на гр.Върбица, местността 
"Кеневира" с площ 1,895 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.5.16 

 
1.895 дка 

 
1236 

Имот № 005031 в землището на гр.Върбица, местността 
"Друмева могила" с площ 4,264 дка с начин на трайно 
ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.5.31 

 
4.264 дка 

 
1246 

Имот № 007001 в землището на гр.Върбица, местността 
"Старите лозя" с площ 0,927 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.7.1 

 
0.927 дка 

 
1309 

Имот № 012005 в землището на гр.Върбица, местността 
"Копривка" с площ 1,158 дка с начин на трайно ползване - 
лозе, категория на земята - шеста. 

 
12766.12.5 

 
1.158 дка 

 
1349 

Имот № 012006 в землището на гр.Върбица, местността 
"Копривка" с площ 0,465 дка с начин на трайно ползване - 
лозе, категория на земята - шеста. 

 
12766.12.6 

 
0.465 дка 

 
1350 

Имот № 012007 в землището на гр.Върбица, местността 
"Копривка" с площ 1,999 дка с начин на трайно ползване - 
лозе, категория на земята - шеста. 

 
12766.12.7 

 
1.999 дка 

 
1351 

Имот № 012009 в землището на гр.Върбица, местността 
"Копривка" с площ 16,608 дка с начин на трайно ползване - 
лозе, категория на земята - шеста. 

 
12766.12.9 

 
16.608 дка 

 
1352 
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Имот № 015001 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,750 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.1 

 
0.750 дка 

 
1354 

Имот № 015002 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,796 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.2 

 
0.796 дка 

 
1355 

Имот № 015005 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,003 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.5 

 
1.003 дка 

 
1356 

Имот № 015006 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,490 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.6 

 
0.490 дка 

 
1357 

Имот № 015007 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,847 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.7 

 
0.847 дка 

 
1358 

Имот № 015008 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,620 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.8 

 
0.620 дка 

 
1359 

Имот № 015009 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 5,421 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.9 

 
5.421 дка 

 
1360 

Имот № 015010 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 14,582 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.10 

 
14.582 дка 

 
1361 

Имот № 015013 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,720 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.13 

 
0.720 дка 

 
1362 

Имот № 015014 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,420 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.14 

 
0.420 дка 

 
1363 

Имот № 015015 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,502 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.15 

 
0.502 дка 

 
1364 

Имот № 015016 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,449 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

12766.15.16  
0.449 дка 

 
1365 

Имот № 015017 в землището на гр Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,397 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.17 

 
0.397 дка 

 
1366 

Имот № 015021 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,570 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.21 

 
0.570 дка 

 
1367 

Имот № 015023 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,839 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.23 

 
0.839 дка 

 
1368 

Имот № 015029 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,657 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.29 

 
0.657 дка 

 
1369 

Имот № 015030 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 4,751 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.30 

 
4.751 дка 

 
1370 

Имот № 015033 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,289 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.33 

 
0.289 дка 

 
1371 

Имот № 015034 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,905 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.34 

 
0.905 дка 

 
1372 

Имот № 015037 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,308 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.37 

 
1.308 дка 

 
1373 

Имот № 015043 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,836 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.43 

 
0.836 дка 

 
1374 
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Имот № 015044 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,849 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.44 

 
0.849 дка 

 
1375 

Имот № 015045 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,972 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.45 

 
0.972 дка 

 
1376 

Имот № 015047 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,341 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.47 

 
1.341 дка 

 
1377 

Имот № 015055 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,938 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета.  

 
12766.15.55 

 
1.938 дка 

 
1378 

Имот № 015057 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,565 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.57 

 
1.565 дка 

 
1379 

Имот № 015058 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,035 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета, 

 
12766.15.58 

 
1.035 дка 

 
1380 

Имот № 015059 в землището на гр. Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,079 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.59 

 
1.079 дка 

 
1381 

Имот № 015060 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,097 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.60 

 
1.097 дка 

 
1382 

Имот № 015062 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,660 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.62 

 
0.660 дка 

 
1383 

Имот № 015064 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,834 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.64 

 
1.834 дка 

 
1384 

Имот № 015065 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,164 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.65 

 
1.164 дка 

 
1173 

Имот № 015066 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,795 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.66 

 
0.795 дка 

 
1174 

Имот № 015069 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,531 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.69 

 
0.531 дка 

 
1175 

Имот № 015072 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,811 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.72 

 
0.811 дка 

 
1176 

Имот № 015073 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,788 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.73 

 
0.788 дка 

 
1177 

Имот № 015074 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,856 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.74 

 
0.856 дка 

 
1178 

Имот № 015075 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,645 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.75 

 
1.645 дка 

 
1179 

Имот № 015076 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,643 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.76 

 
0,643 дка 

 
1180 

Имот №015077 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,465 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.77 

 
0.465 дка 

 
1181 

Имот № 015078 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,450 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.78 

 
0.450 дка 

 
1182 

Имот № 015080 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,009 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.80 

 
1.009 дка 

 
1183 
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Имот № 015081 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,033 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.81 

 
1.033 дка 

 
1184 

Имот № 015082 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,953 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.82 

 
0.953 дка 

 
1185 

Имот № 015086 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 2,274 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.86 

 
2.274 дка 

 
1186 

Имот № 015087 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,584 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.87 

 
0.584 дка 

 
1187 

Имот № 015088 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,713 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.88 

 
0.713 дка 

 
1188 

Имот № 015089 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,741 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.89 

 
0.741 дка 

 
1189 

Имот № 015090 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,717 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.90 

 
0.717 дка 

 
1190 

Имот № 015092 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,598 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.92 

 
0.598 дка 

 
1191 

Имот № 015096 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,632 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.96 

 
1.632 дка 

 
1192 

Имот № 015098 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,727 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.98 

 
0.727 дка 

 
1193 

Имот № 015099 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,792 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.99 

 
0.792 дка 

 
1194 

Имот № 015100 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,603 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.100 

 
0.603 дка 

 
1195 

Имот № 015101 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,649 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.101 

 
0.649 дка 

 
1196 

Имот № 015102 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,668 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.102 

 
0.668 дка 

 
1215 

Имот № 015103 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,711 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.103 

 
0.711 дка 

 
1197 

Имот № 015104 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,696 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.104 

 
0.696 дка 

 
1198 

Имот № 015105 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,764 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.105 

 
0.764 дка 

 
1199 

Имот № 015106 в землищно на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,927 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.106 

 
0.927 дка 

 
1200 

Имот № 015107 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,945 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.107 

 
0.945 дка 

 
1201 

Имот № 015108 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,953 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.108 

 
0.953 дка 

 
1202 

Имот № 015109 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,435 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.109 

 
1.435 дка 

 
1203 
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Имот № 015110 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,863 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.110 

 
0.863 дка 

 
1204 

Имот № 015111 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,483 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.111 

 
0.483 дка 

 
1205 

Имот № 015112 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,537 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.112 

 
0.537 дка 

 
1206 

Имот № 015113 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,598 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.113 

 
0.598 дка 

 
1207 

Имот № 015114 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,583 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.114 

 
0.583 дка 1208 

Имот № 015125 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,802 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.125 

 
0.802 дка 

 
1209 

Имот № 015126 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,625 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.126 

 
0.625 дка 

 
1210 

Имот № 015127 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,564 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.127 

 
0.564 дка 

 
1211 

Имот № 015131 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,172 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.131 

 
1.172 дка 

 
1212 

Имот № 015132 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,758 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.132 

 
0.758 дка 

 
1213 

Имот № 015133 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 0,894 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.133 

 
0.894 дка 

 
1214 

Имот № 015134 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 2,045 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.134 

 
2.045 дка 

 
1385 

Имот № 015135 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 7,284 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.15.135 

 
7.284 дка 

 
1386 

Имот № 016001 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 3,431 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.1 

 
3.431 дка 

 
1387 

Имот № 016004 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,717 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.4 

 
1.717 дка 

 
1388 

Имот № 016005 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 0,988 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.5 

 
0.988 дка 

 
1389 

Имот № 016006 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 2,384 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.6 

 
2.384 дка 

 
1390 

Имот № 016007 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,433 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.7 

 
1.433 дка 

 
1391 

Имот № 016008 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,053 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.8 

 
1.053 дка 

 
1392 

Имот № 016009 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 0,745 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.9 

 
0.745 дка 

 
1393 

Имот № 016010 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 0,216 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.10 

 
0.216 дка 

 
1394 
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Имот № 016011 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,966 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.11 

 
1.966 дка 

 
1395 

Имот № 016012 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 2,683 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.12 

 
2.683 дка 

 
1396 

Имот № 016013 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 0,497 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.13 

 
0.497 дка 

 
1397 

Имот № 016014 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 0,351 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.14 

 
0.351 дка 

 
1398 

Имот № 016015 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,042 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.15 

 
1.042 дка 

 
1399 

Имот № 016017 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 0,808 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.17 

 
0.808 дка 

 
1400 

Имот № 016019 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 2,600 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.19 

 
2.600 дка 

 
1401 

Имот № 016023 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,087 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.23 

 
1.087 дка 

 
1402 

Имот № 016026 в землище?о на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 0,672 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.26 

 
0.672 дка 

 
1403 

Имот № 016027 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 0,727 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.27 

 
0.727 дка 

 
1404 

Имот № 016028 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 0,569 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.28 

 
0.569 дка 

 
1405 

Имот № 016033 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,109 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.33 

 
1.109 дка 

 
1406 

Имот № 016038 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,222 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.38 

 
1.222 дка 

 
1407 

Имот № 016039 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 2,471 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.39 

 
2.471 дка 

 
1408 

Имот № 016040 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 0,888 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.40 

 
0.888 дка 

 
1409 

Имот № 016041 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,648 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.41 

 
1.648 дка 

 
1410 

Имот № 016042 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,291 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.42 

 
1.291 дка 

 
1411 

Имот № 016043 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 2,991 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.43 

 
2.991 дка 

 
1412 

Имот № 016044 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 0,803 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.44 

 
0.803 дка 

 
1413 

Имот № 016045 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,689 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.45 

 
1.689 дка 

 
1414 

Имот № 016048 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 2,169 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.48 

 
2.169 дка 

 
1415 
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Имот № 016050 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,182 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.50 

 
1.182 дка 

 
1416 

Имот № 016052 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,897 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.52 

 
1.897 дка 

 
1417 

Имот № 016057 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 2,134 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.57 

 
2.134 дка 

 
1418 

Имот № 016058 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 0,663 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.58 

 
0.663 дка 

 
1419 

Имот № 016059 в землищно на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,087 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.59 

 
1.087 дка 

 
1420 

Имот № 016061 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляша" с площ 1,188 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.16.61 

 
1.188 дка 

 
1421 

Имот № 028010 в землището на гр.Върбица, местността "Арап 
чаир" с площ 1,011 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - четвърта. 

 
12766.28.10 

 
1.011 дка 

 
1474 

Имот № 029003 в землището на гр.Върбица, местността 
"Градището" с площ 0,997 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
12766.29.3 

 
0.997 дка 

 
1475 

Имот № 031064 в землището на гр.Върбица, местността 
"Киневира" с площ 0,850 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
12766.31.64 

 
0.850 дка 

 
1476 

Имот № 031065 в землището на гр.Върбица, местността 
"Киневира" с площ 0,850 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - четвърта. 

 
12766.31.65 

 
0.850 дка 

 
1477 

Имот № 035008 в землището на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 1,000 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - шеста. 

 
12766.35.8 

 
1.000 дка 

 
2107 

Имот № 035040 в землището на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 1,984  
дка с начин на трайно ползване – овощна градина, категория 
на земята - шеста. 

 
12766.35.40 

 
1.984 дка 

 
2109 

Имот № 035042 в землището на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 0,967 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - шеста. 

 
12766.35.42 

 
0.967 дка 

 
2110 

Имот № 035048 в землището на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 0,999 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - шеста. 

 
12766.35.48 

 
0.999 дка 

 
2111 

Имот № 036061 в землището на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 0,700 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - шеста. 

 
12766.36.61 

 
0.700 дка 

 
2112 

Имот № 036064 в землището на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 0,644 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - шеста. 

 
12766.36.64 

 
0.644 дка 

 
2113 

Имот № 036070 в землището на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 0,303 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - шеста. 

 
12766.36.70 

 
0.303 дка 

 
2114 

Имот № 036071 в землището на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 2,081 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - шеста. 

 
12766.36.71 

 
2.081 дка 

 
2115 

Имот № 036073 в землището на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 1,401 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - шеста. 

 
12766.36.73 

 
1.401 дка 

 
2116 

Имот № 037034 в землището на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 1,000 дка с начин на трайно ползване – овощна 
градина, категория на земята - шеста. 

 
12766.37.34 

 
1.000 дка 

 
2117 

Имот № 037036 в землищно на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 0,173 дка с начин на трайно ползване – овощна 

 
12766.37.36 

 
0.173 дка 

 
2118 
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градина, категория на земята - шеста. 

Имот № 041018 в землището на гр.Върбица, местността 
"Гулчов трап" с площ 1,300 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - четвърта. 

 
12766.41.18 

 
1.300 дка 

 
1480 

Имот № 041019 в землището на гр.Върбица, местността 
"Гулчов трап" с площ 1,803 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - четвърта. 

 
12766.41.19 

 
1.803 дка 

 
1481 

Имот № 051027 в землището на гр.Върбица, местността "Куру 
дере" с площ 5,999 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.51.27 

 
5.999 дка 

 
1485 

Имот № 052030 в землището на гр.Върбица, местността 
"Арабска шума" с площ 2,762 дка с начин на трайно ползване 
- нива, категория на земята - пета. 

 
12766.52.30 

 
2.762 дка 

 
1486 

Имот № 052056 в землището на гр.Върбица, местността 
"Арабска шума" с площ 0,519 дка с начин на трайно ползване 
- нива, категория на земята - пета. 

 
12766.52.56 

 
0.519 дка 

 
1487 

Имот № 052061 в землището на гр.Върбица, местността 
"Арабска шума" с площ 0,543 дка с начин на трайно ползване 
- нива, категория на земята - пета. 

 
12766.52.61 

 
0.543 дка 

 
1488 

Имот № 052064 в землището на гр.Върбица, местността 
"Арабска шума" с площ 0,787 дка с начин на трайно ползване 
- нива, категория на земята - пета. 

 
12766.52.64 

 
0.787 дка 

 
1489 

Имот № 053007 в землището на гр.Върбица, местността 
"Арабска шума" с площ  0,996 дка с начин на трайно ползване 
- нива, категория на земята - пета. 

 
12766.53.7 

 
0.996 дка 

 
1490 

Имот № 054023 в землището на гр.Върбица, местността 
"Султанова кория" с площ 1,013 дка с начин на трайно 
ползване - нива, категория на земята - пета. 

 
12766.54.23 

 
1.013 дка 

 
1493 

Имот № 060006 в землището на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 5,709 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.60.6 

 
5.709 дка 

 
1494 

Имот № 060008 в землището на гр.Върбица, местността "Кара 
орман" с площ 4,245 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.60.8 

 
4.245 дка 

 
1495 

Имот № 061017 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 9,301 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.17 

 
9.301 дка 

 
1496 

Имот № 061032 в землището на гр.Върбица, местността 
’’Голямото ливаде" с площ 5,000 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.32 

 
5.000 дка 

 
1497 

Имот № 061041 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 1,186 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.41 

 
1.186 дка 

 
1498 

Имот № 061057 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 9,759 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.57 

 
9.759 дка 

 
1499 

Имот № 061069 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 4,000 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.69 

 
4.000 дка 

 
1500 

Имот № 061070 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 5,201 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.70 

 
5.201 дка 

 
1501 

Имот № 061083 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 1,517 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.83 

 
1.517 дка 

 
1502 

Имот № 061092 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 4,979 дка с начин на трайно 
ползване – изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.92 

 
4.979 дка 

 
1503 

Имот № 061099 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 3,090 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.99 

 
3.090 дка 

 
1504 
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Имот № 061121 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 6,800 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.121 

 
6.800 дка 

 
1505 

Имот № 061124 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 5,401 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.124 

 
5.401 дка 

 
1506 

Имот № 061125 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 3,362 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.125 

 
3.362 дка 

 
1507 

Имот № 061126 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 3,080 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - десета. 

 
12766.61.126 

 
3.080 дка 

 
1508 

Имот № 061127 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 5,742 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.127 

 
5.742 дка 

 
1509 

Имот № 061128 в землището на гр.Върбица, местността 
"Голямото ливаде" с площ 5,141 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - осма. 

 
12766.61.128 

 
5.141 дка 

 
1510 

Имот № 063020 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 15,100 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.20 

 
15.100 дка 

 
1511 

Имот № 063036 в землището на гр,Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 9,709 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.36 

 
9.709 дка 

 
1512 

Имот № 063042 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 7,500 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.42 

 
7.500 дка 

 
1520 

Имот № 063057 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 4,586 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.57 

 
4.586 дка 

 
1521 

Имот № 063060 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 7,210 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.60 

 
7.210 дка 

 
1522 

Имот № 063061 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 2,000 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.61 

 
2.000 дка 

 
1523 

Имот № 063067 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 14,999 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.67 

 
14.999 дка 

 
1524 

Имот № 063099 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 4,495 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.99 

 
4.495 дка 

 
1525 

Имот № 063103 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 6,000 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.103 

 
6.000 дка 

 
1526 

Имот № 063115 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 3,643 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.115 

 
3.643 дка 

 
1527 

Имот № 063116 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 7,852 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.116 

 
7.852 дка 

 
1528 

Имот № 063130 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 4,586 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.130 

 
4.586 дка 

 
1529 

Имот № 063138 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 10,326 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.138 

 
10.326 дка 

 
1530 

Имот № 063159 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 2,482 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.159 

 
2.482 дка 

 
1531 

Имот № 063165 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 8,049 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.165 

 
8.049 дка 

 
1532 
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Имот № 063174 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 2,419 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.174 

 
2.419 дка 

 
1533 

Имот № 063175 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 1,466 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.175 

 
1.466 дка 

 
1534 

Имот № 063176 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 2,190 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.176 

 
2.190 дка 

 
1535 

Имот № 063179 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 1,173 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.179 

 
1.173 дка 

 
1536 

Имот № 063180 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 4,293 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.180 

 
4.293 дка 

 
1537 

Имот № 063181 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 7,000 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.181 

 
7,000 дка 

 
1538 

Имот № 063182 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 8,679 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.182 

 
8.679 дка 

 
1539 

Имот № 063183 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 6,563 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.183 

 
6.563 дка 

 
1540 

Имот № 063184 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 5,000 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.184 

 
5.000 дка 

 
1541 

Имот № 063185 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 4,500 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.185 

 
4.500 дка 

 
1542 

Имот № 063187 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 4,340 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.187 

 
4.340 дка 

 
1543 

Имот № 063188 в землището на гр,Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 0,560 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.188 

 
0.560 дка 

 
1544 

Имот № 063189 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 4,855 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.189 

 
4.855 дка 

 
1545 

Имот № 063196 в землището на гр.Върбица, местността 
"Трънливо ливаде" с площ 4,867 дка с начин на трайно 
ползване - изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.63.196 

 
4.867 дка 

 
1590 

Имот № 064008 в землището на гр.Върбица, местността 
"Друмева могила" с площ 4,850 дка с начин на трайно 
ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.64.8 

 
4.850 дка 

 
1546 

Имот № 064015 в землището на гр.Върбица, местността 
"Друмева могила" с площ 3,262 дка с начин на трайно 
ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.64.15 

 
3.262 дка 

 
1547 

Имот № 064016 в землището на гр.Върбица, местността 
"Друмева могила" с площ 1,796 дка с начин на трайно 
ползване - нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.64.16 

 
1.796 дка 

 
1548 

Имот № 066007 в землището на гр.Върбица, местността 
"Старите лозя" с площ 4,000 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.66.7 

 
4.000 дка 

 
1549 

Имот № 066032 в землището на гр.Върбица, местността 
"Старите лозя" с площ 2,805 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.66.32 

 
2.805 дка 

 
1550 

Имот № 066044 в землището на гр.Върбица, местността 
"Старите лозя" с площ 5,517 дка с начин на трайно ползване -
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.66.44 

 
5.517 дка 

 
1551 

Имот № 066054 в землището на гр.Върбица, местността 
"Старите лозя" с площ 4,660 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.66.54 

 
4.660 дка 

 
1552 
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Имот № 066069 в землището на гр.Върбица, местността 
"Старите лозя" с площ 5,207 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.66.69 

 
5.207 дка 

 
1553 

Имот № 066090 в землището на гр.Върбица, местността 
"Старите лозя" с площ 4,061 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.66.90 

 
4.061 дка 

 
1554 

Имот № 066099 в землището на гр.Върбица, местността 
"Старите лозя" с площ 6,488 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.66.99 

 
6,488 дка 

 
1555 

Имот № 066106 в землището на гр.Върбица, местността 
"Старите лозя" с площ 1,000 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.66.106 

 
1.000 дка 

 
1556 

Имот № 066107 в землището на гр.Върбица, местността 
"Старите лозя" с площ 1,323 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.66.107 

 
1.323 дка 

 
1557 

Имот № 066109 в землището на гр.Върбица, местността 
"Старите лозя" с площ 0,827 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.66.109 

 
0.827 дка 

 
1558 

Имот № 066110 в землището на гр.Върбица, местността 
"Старите лозя" с площ 3,951 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.66.110 

 
3.951 дка 

 
1559 

Имот № 068013 в землището на гр.Върбица, местността 
"Студен кладенец" с площ 0,619 дка с начин на трайно 
ползване - нива, категория на земята - пета. 

 
12766.68.13 

 
0.619 дка 

 
1560 

Имот № 069033 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляшка" с площ 0,889 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.69.33 

 
0.889 дка 

 
1561 

Имот № 069040 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляшка" с площ 3,228 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.69.40 

 
3.228 дка 

 
1562 

Имот № 069049 в землището на гр. Върбица, местността 
"Пепеляшка" с площ 0,957 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.69.49 

 
0.957 дка 

 
1563 

Имот № 069057 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляшка" с площ 2,000 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.69.57 

 
2.000 дка 

 
1564 

Имот № 069069 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляшка" с площ 3,048 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.69.69 

 
3.048 дка 

 
1565 

Имот № 069073 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляшка" с площ 3,102 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.69.73 

 
3.102 дка 

 
1566 

Имот № 069082 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляшка" с площ 1,019 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.69.82 

 
1.019 дка 

 
1567 

Имот № 069083 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляшка" с площ 5,227 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.69.83 

 
5.227 дка 

 
1568 

Имот № 069084 в землището на гр.Върбица, местността 
"Пепеляшка" с площ 4,386 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.69.84 

 
4.386 дка 

 
1569 

Имот № 070015 в землището на гр.Върбица, местността 
"Иовин дол" с площ 0,557 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.70.15 

 
0.557 дка 

 
1570 

Имот № 070026 в землището на гр.Върбица, местността 
"Иовин дол" с площ 1,438 дка с начин на трайно ползване - 
нива, категория на земята - пета. 

 
12766.70.26 

 
1.438 дка 

 
1571 

Имот № 073002 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 20,001 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.73.2 

 
20.001 дка 

 
1572 

Имот № 073004 в землището на гр.Върбица, местността 
"Ямата" с площ 1,066 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.73.4 

 
1.066 дка 

 
1573 
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Имот № 075001 в землището на гр.Върбица, местността "Божи 
баир" с площ 19,000 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.75.1 

 
19.000 дка 

 
1574 

Имот № 075008 в землището на гр.Върбица, местността "Божи 
баир" с площ 7,000 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.75.8 

 
7.000 дка 

 
1575 

Имот № 077006 в землището на гр.Върбица, местността "Божи 
баир" с площ 38,932 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.77.6 

 
38.932 дка 

 
1577 

Имот № 077010 в землището на гр.Върбица, местността "Божи 
баир" с площ 0,880 дка с начин на трайно ползване - нива, 
категория на земята - пета. 

 
12766.77.10 

 
0.880 дка 

 
1578 

Имот № 080007 в землището на гр.Върбица, местността 
Гяуртарле" с площ 4,924 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.80.7 

 
4.924 дка 

 
2122 

Имот № 080008 в землището на гр.Върбица, местността 
Гяуртарле" с площ 9,382 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.80.8 

 
9.382 дка 

 
2123 

Имот № 081007 в землището на гр. Върбица, местността 
Гяуртарле" с площ 1.407 дка с начин на трайно ползване - 
изоставена нива, категория на земята - шеста. 

 
12766.81.7 

 
1.407 дка 

 
2124 

ОБЩО ГР. ВЪРБИЦА    
686.336 дка  

Имоти в землището на с. Божурово    

Поземлен имот с идентификатор 05075.20.29 в землището на 
с. Божурово, местността „Чанаджик“ с площ 39,962 дка с 
начин на трайно ползване – нива, категория на земята – 
четвърта. 

05075.20.29  
39.962 дка 

 
2411 

Поземлен имот с идентификатор 05075.9.11 в землището на с. 
Божурово, местността „Гаргаджик“ с площ 40,478 дка с начин 
на трайно ползване – нива, категория на земята – пета. 

05075.9.11  
40.478 дка 

 
2027 

Поземлен имот с идентификатор 05075.2.1 в землището на с. 
Божурово, местността „Мезарлък“ с площ 46,619 дка с начин 
на трайно ползване – нива, категория на земята – пета. 

05075.2.1  
46.619 дка 

 
2018 

ОБЩО С. БОЖУРОВО   
 

127.059 дка 
 

Имоти в землището на с. Чернооково    
Поземлен имот с идентификатор 81222.122.34 в землището на 
с. Чернооково, местността „Гаргаджик“ с площ 79,757 дка с 
начин на трайно ползване – нива, категория на земята – 
четвърта. 

81222.122.34  
79.757 дка 

 
1987 

Поземлен имот с идентификатор 81222.122.23 в землището на 
с. Чернооково, местността „Гаргаджик“ с площ 73,337 дка с 
начин на трайно ползване – нива, категория на земята – 
четвърта. 

81222.122.23  
73.337 дка 

 
1986 

Поземлен имот с идентификатор 81222.122.111 в землището 
на с. Чернооково, местността „Гаргаджик“ с площ 15,513 дка с 
начин на трайно ползване – нива, категория на земята – 
четвърта. 

81222.122.111  
15.513 дка 

 
1981                                                                                                                            

ОБЩО С. ЧЕРНООКОВО   
 

168.607 дка 
 

ОБЩО ВСИЧКО    
1 888.904 дка  

 


