
Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 934 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 1. Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на община 

Гърмен към 31.12.2022 г. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и 

реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен.  

Със 15 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 934 

1. Утвърждава вътрешни компенсирани промени по плана на бюджета и 

капиталовите  разходи на община Гърмен към 31.12.2022 г., разпределена по обекти и 

източници на финансиране, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от 

настоящото решение.  

2. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените, произтичащи от т.1 по 

бюджетите на съответните разпоредители дейности и параграфи, съгласно Единната 

бюджетна класификация за 2022 година.  

3. Допълва приложение № 1 към инвестиционната програма за капиталови 

разходи на община Гърмен със следните обекти и суми: 

- спортна площадка за мини футбол с размер 20/40 в УПИ I, кв.35 по плана село 

Осиково в размер на 142 744 лв.; 

- за реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG 2118/III-197, 

Гоцеделчев – п.к III -1905/Гърмен в размер на 1 135 123 лв.;  

- за укрепителни и брегоукрепителни мероприятия на река Канина в района на 

курорт „Огняновски минерални бани“ в размер на 768 849 лв. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 935 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 2. Одобряване на план-сметката за приходи и разходи за дейностите, 

свързани с управлението на битовите отпадъци, както и размера за такса битови 

отпадъци на община Гърмен за 2023 година. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 66, ал. 3, т. 2 и чл. 67, ал. 3 от Закона за местните данъци и 

такси, във връзка с чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, чл.17 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Гърмен.  

Със 15 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 935 

 

1. Одобрява план–сметката за приходите и необходимите разходи за дейностите 

по чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2023 г., както следва: 

 

 ПЛАН - СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ 

РАЗХОДИ 

 

 ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ 
ЗМДТ ЗА 2023 г. 

 

 ВИД  
ПРИ
ХОД 

Сума в лв. 

1 Такса битови отпадъци от физически лица  195 000 

2 Такса битови отпадъци от юридически лица 380 000 

3 Недобори  от физически лица 80 000 

4 Недобори  от юридически 95 000 

 ОБЩО ПРИХОДИ: 750 000 

 ВИД 
РАЗ
ХОД 

Сума в лв. 

1 
Събиране и транспортиране на битови 

отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране 

 

165 000 



 

2 

 
Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и 

инсталации; 
 

 

350 000 

 

3 

Поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места и селищните 

образувания в общината. 

 

235 000 

 ОБЩО РАЗХОДИ: 
           750 000 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 936 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 3. Изменение на Решение № 126 от 26.05.2016 г. на Общински съвет 

с. Гърмен относно удължаване на дългосрочен безлихвен заем. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т.5 от Закона за 

публичните финанси.  

Със 15 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 936 

1. Изменя точка 4 от решение № 126 от 26.05.2016 г. на Общински съвет - с. 

Гърмен, както следва: „Община Гърмен се ангажира да предостави на СНЦ „Местна 

инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” дългосрочен безлихвен 

заем за авансово финансиране на плащания по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие" в размер на 10 500,00 (десет о41хиляди и 

петстотин) лева за изпълнение на Стратегията за Водено общностите местно развитие, 

след нейното одобрение и сключване на договор за изпълнението и, с краен срок за 

възстановяване на заема  -  не по късно от 10 дни от получаване на окончателно 

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

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

от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Гърмен да подпише  

Допълнително споразумение към Споразумение от 27.05.2016 година за предоставяне 

на дългосрочен безлихвен заем за авансово финансиране на плащания по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие" със СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  

Хаджидимово”, както и да извърши всички останали действия за изпълнение на 

решението по т.1. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 937 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 4. Издаване на запис на заповед от Община Гърмен в полза на 

Държавен фонд „Земеделие“ за обезпечаване на авансово плащане на СНЦ „Местна 

инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за 2023 г. 

 

В залата присъстват 15 /петнадесет/ общински съветници 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал.2, т.2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от Наредба № 

1/22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. и Споразумение № РД-50-197/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегията 

за Водено от общностите местно развитие, подписано между УО на ПРСР 2014-2020 г., 

УО на ОПРЧР 2014 -2020 г. и УО на ОПИК 2014 - 2020 г. и СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен – Хаджидимово.  

С 15 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие:  

РЕШЕНИЕ № 937 

1. Упълномощава кмета на община Гърмен да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие“ 

в  размер  на  23 595,25 лв. (двадесет и три хиляди петстотин деветдесет и пет лева и 

двадесет и пет  стотинки) за обезпечаване на 33,333 % от заявения размер на авансово 

плащане за 2023 г., определена за изпълнение на дейностите и разходите по подмярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие“, 

одобрени по заявление с № 19-19-2-01-46/27.09.2022 г. на Сдружение „МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ и Заповед № РД 09-…./..2023 г. на Заместник-

министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 

2014 - 2020г., платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на 

календарната 2023 година, или 30 юни 2024 година. 

2. При издаване на записа на заповед да бъде вписан номер на Заповедта, с която 

ще бъде одобрен бюджета по заявление с № 19-19-2-01-46/27.09.2022 г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 938 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 5. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане 

с имотите – общинска собственост за 2022 година в община Гърмен. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.   

 С 13 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува, 

Общинският съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 938 

Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2022 година в община Гърмен, както следва: 
 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА, след точка 

123 се допълва: 

124. Поземлен имот с идентификатор 22616.5.134 /двадесет и две хиляди 

шестстотин и шестнадесет точка пет точка сто тридесет и четири/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-301/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Долно Дряново, община 

Гърмен, област Благоевград, местност ''Алямски рид''  с площ на имота 2504 /две 

хиляди петстотин и четири/ кв. м,  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползванане - гори и храсти в земеделска земя, категория 

на земята: осма, предишен идентификатор: 22616.5.128, номер по предходен план: 

000128 

125. Поземлен имот с идентификатор 22616.15.232 /двадесет и две хиляди 

шестстотин и шестнадесет точка петнадесет точка двеста тридесет и две/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-

301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Долно 

Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност ''Алямски рид''  с площ на 

имота 603 /шестстотин и три/ кв. м,  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползванане - гори и храсти в земеделска земя, категория 

на земята: осма, номер по предходен план: 000232. 

126. Поземлен имот с идентификатор 22616.15.233 /двадесет и две хиляди 

шестстотин и шестнадесет точка петнадесет точка двеста тридесет и три/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-

301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Долно 

Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност ''Алямски рид''  с площ на 



имота 817 /осемстотин и седемнадесет/ кв. м,  с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползванане - гори и храсти в земеделска земя, категория 

на земята: осма, номер по предходен план: 000233. 

127. Поземлен имот с идентификатор 53326.34.2 /петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка тридесет и четири точка две/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Огняново, община Гърмен, 

област Благоевград, местност ''Градец'', с площ на имота 1001 /хиляда и един/ кв. м,  с 

трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята: пета, номер по предходен план: 034002 

 128. Поземлен имот с идентификатор 53326.34.3 /петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка тридесет и четири точка три/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Огняново, община Гърмен, 

област Благоевград, местност ''Градец'', с площ на имота 361 /триста шестдесет и един/ 

кв. м,  с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползванане: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, 

категория на земята: нула, номер по предходен план: 034003. 

 129. Поземлен имот с идентификатор 53326.34.5 /петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка тридесет и четири точка пет/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Огняново, община Гърмен, 

област Благоевград, местност ''Градец'', с площ на имота 573 /петстотин седемдесет и 

три/ кв. м,  с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползванане: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, 

категория на земята: нула, номер по предходен план: 034005. 

130. Поземлен имот с идентификатор 53326.34.9 /петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка тридесет и четири точка девет/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Огняново, община Гърмен, 

област Благоевград, местност ''Градец'', с площ на имота 1020/хиляда и двадесет/ кв. м,  

с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползванане: 

друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на 

земята: нула, номер по предходен план: 034009. 

131. Поземлен имот с идентификатор 53326.34.32 /петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка тридесет и четири точка тридесет и две/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Огняново, община Гърмен, 

област Благоевград, местност ''Градец'', с площ на имота 199 /сто деветдесет и девет/ кв. 

м,  с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползванане: 

друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на 

земята: нула, номер по предходен план: 034032. 

132. Поземлен имот с идентификатор 53326.34.36/петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка тридесет и четири точка тридесет и шест/ по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Огняново, община Гърмен, 

област Благоевград, местност ''Градец'', с площ на имота 132 /сто тридесет и два/ кв. м,  

с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползванане: 

друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на 

земята: нула, номер по предходен план: 034036. 



133. Поземлен имот с идентификатор 53326.34.38/петдесет и три хиляди триста 

двадесет и шест точка тридесет и четири точка тридесет и осем/ по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК, за землището на село Огняново, община Гърмен, 

област Благоевград, местност ''Градец'', с площ на имота 90 /деветдесет/ кв. м,  с трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид 

поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на земята: нула, 

номер по предходен план: 034038. 

 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО община ГЪРМЕН има намерение 

да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПРЕЗ 2022 

ГОДИНА, след точка 7 се допълва: 

8. Учредяване ново право на строеж за изграждане на трафопост в северната 

част на  имот – частна  общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 

53326.500.122, землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

9. Учредяване ново право на строеж за изграждане на трафопост в южната част 

на  имот – частна  общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 

53326.500.122, землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 939 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 6. Учредяване на ново право на строеж за изграждане на трафопост в 

северната част на имот – частна общинска собственост – поземлен имот с 

идентификатор 53326.500.122, землището на село Огняново, община Гърмен, област 

Благоевград.  

  

 В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал.12 от 

Наредбата за реда на придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.   

 С 16 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 939 

 

1. Открива процедура за учредяване ново право на строеж  за изграждане на 

трафопост, с площ на застрояване 10 /десет/ кв.м. в северната част на поземлен имот с 

идентификатор 53326.500.122 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка 

петстотин точка сто двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед №РД-18-01-4/16.12.2005 г. на началника на СК - Благоевград, за 

землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност ''ул. 

Канина'', с площ на имота 76 /седемдесет и шест/ кв. м, с трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, с начин на трайно ползванане - за електроенергийното 

производство, предишен идентификатор: 53326.500.15, номер по предходен план: 

15,квартал:13, парцел:6. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 

100.00 /сто/ лева без ДДС от 12.2022 г. и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на общината да учреди ново право на строеж по реда на 

ЗОС и НРПУРОИ чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 940 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 7. Учредяване на ново право на строеж за изграждане на трафопост в 

южната част на имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 

53326.500.122, землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

 В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

 

На основание основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал.12 

от Наредбата за реда на придобиване управление и разпореждане с общинско 

имущество.   

 С 16 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 940 

 

1. Открива процедура за учредяване ново право на строеж  за изграждане на 

трафопост, с площ на застрояване 10 /десет/ кв.м. в южната част на поземлен имот с 

идентификатор 53326.500.122 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка 

петстотин точка сто двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед №РД-18-01-4/16.12.2005 г. на началника на СК - Благоевград, за 

землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност ''ул. 

Канина'', с площ на имота 76 /седемдесет и шест/ кв. м, с трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, с начин на трайно ползванане - за електроенергийното 

производство, предишен идентификатор: 53326.500.15, номер по предходен план: 

15,квартал:13, парцел:6. 

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 

100.00 /сто/ лева без ДДС от 12.2022 г. и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на общината да учреди ново право на строеж по реда на ЗОС 

и НРПУРОИ чрез публичен търг с явно наддаване. 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 941 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 8. Продажба на имот с идентификатор 22616.5.134, местност 

„Алямски рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област 

Благоевград. 

 

 В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 941 

 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 22616.5.134 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 2504 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, 

одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно № 

6814/09.06.2022., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 2767 (две хиляди седемстотин 

шестдесет и седем) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 942 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 9. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.236, местност 

„Алямски рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област 

Благоевград. 

 

 В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 942 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 22616.15.236 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 657 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед 

№ РД-18-301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно № 241/28.01.2011., вписан в 

Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 726 (седемстотин двадесет и 

шест) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 943 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 10. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.237, местност „Алямски 

рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

 В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 943 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 22616.15.237 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 657 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед 

№ РД-18-301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно № 318/17.11.2006., вписан в 

Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 726 (седемстотин двадесет и 

шест) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 944 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 11. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.238, местност 

„Алямски рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област 

Благоевград. 

 

 В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 944 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 22616.15.238 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 811 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед 

№ РД-18-301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно № 319/17.11.2006., вписан в 

Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 896 (осемстотин деветдесет и 

шест) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 945 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 12. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.245, местност 

„Алямски рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област 

Благоевград. 

 

 В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 945 

 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 22616.15.245 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 903 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед 

№ РД-18-301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно № 242/28.01.2011., вписан в 

Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 998 (деветстотин деветдесет и 

осем) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 946 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 13. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.246, местност 

„Алямски рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област 

Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 946 

 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 22616.15.246 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 712 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед 

№ РД-18-301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно № 243/28.01.2011., вписан в 

Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 787 (седемстотин осемдесет и 

седем) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 947 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 14. Продажба на имот с идентификатор 22616.15.253, местност 

„Алямски рид“ по КККР на землище село Долно Дряново, община Гърмен, област 

Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 947 

 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 22616.15.253 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя с 

площ от 745 кв. м, категория на земята: 8 в местността „Алямски рид“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на землище село Долно Дряново, одобрени със Заповед 

№ РД-18-301/13.05.2019 г. на директора на АГКК, съгласно № 245/28.01.2011., вписан в 

Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 827 (осемстотин двадесет и 

седем) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 948 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 15. Продажба на имот с идентификатор 53326.34.2, местност 

„Градец“ по КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 948 

 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 53326.34.2 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива с площ от 1001 кв. м, 

категория на земята: 5 в местността „Градец“ по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на землище село Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 

г. на директора на АГКК, съгласно АЧОС № 6986/29.11.2022 г., вписан в Агенцията по 

вписване град Гоце Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 10 050 (десет хиляди и 

петдесет) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 949 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 16. Продажба на имот с идентификатор 53326.34.3, местност 

„Градец“ по КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 949 

 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 53326.34.3 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение с площ от 361 кв. м, категория на земята: 0 в 

местността „Градец“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на директора на АГКК, 

съгласно АЧОС № 6987/29.11.2022 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце 

Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 2 527 (две хиляди петстотин 

двадесет и седем) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 950 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 17. Продажба на имот с идентификатор 53326.34.5, местност 

„Градец“ по КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 950 

 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 53326.34.5 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение с площ от 573 кв. м, категория на земята: 0 в 

местността „Градец“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на директора на АГКК, 

съгласно АЧОС № 6988/29.11.2022 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце 

Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 4 011 (четири хиляди и 

единадесет) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 951 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 18. Продажба на имот с идентификатор 53326.34.9, местност 

„Градец“ по КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 951 
 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 53326.34.9 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение с площ от 1020 кв. м, категория на земята: 0 в 

местността „Градец“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на директора на АГКК, 

съгласно АЧОС № 6989/29.11.2022 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце 

Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 7 140 (седем хиляди сто и 

четиридесет) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 952 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 19. Продажба на имот с идентификатор 53326.34.32, местност 

„Градец“ по КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 952 

 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 53326.34.32 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение с площ от 199 кв. м, категория на земята: 0 в 

местността „Градец“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на директора на АГКК, 

съгласно АЧОС № 6990/29.11.2022 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце 

Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 1393 (хиляда триста 

деветдесет и три) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 953 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 20. Продажба на имот с идентификатор 53326.34.36, местност 

„Градец“ по КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 953 

 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 53326.34.36 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение с площ от 132 кв. м, категория на земята: 0 в 

местността „Градец“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на директора на АГКК, 

съгласно АЧОС № 6991/29.11.2022 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце 

Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 924 (деветстотин двадесет и 

четири) лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 954 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 21. Продажба на имот с идентификатор 53326.34.38, местност 

„Градец“ по КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с чл. 32, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.   

 С 13 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 3 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, Общинският 

съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 954 

1. Открива процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ имот с идентификатор 53326.34.38 с трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение с площ от 90 кв. м, категория на земята: 0 в 

местността „Градец“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село 

Огняново, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на директора на АГКК, 

съгласно АЧОС № 6992/29.11.2022 г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце 

Делчев. 
2. Одобрява експертната оценка за определяне на пазарната стойност, изготвена 

от лицензиран оценител на земеделски земи на стойност 630 (шестстотин и тридесет) 

лева и определя същата като начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши продажбата на имота чрез публичен 

търг, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 955 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 22. Промяна предназначението на 348 броя поземлени имоти по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

302/13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Ковачевица от 

земеделски земи в горски територии. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските 

земи, чл. 5 от Закона за опазване на земеделските земи и във връзка с чл. 81 от Закона 

за горите.  

 С 15 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува, 

Общинският съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 955 

 

І. Дава съгласие да се промени предназначението на следните имоти по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-302 от 

13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Ковачевица от 

земеделски земи в горски територии, както следва: 

1. Поземлен с идентификатор 37472.1.22 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Караташ“, с площ за имота 2602 

кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 001022) с 

АЧОС № 6218/09.03.2021 г., попадащ в подотдел 462д; 

2. Поземлен с идентификатор 37472.1.23 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Караташ“, с площ за имота 3353 

кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 001023) с 

АЧОС № 6219/09.03.2021 г., попадащ в подотдел 462д; 

3. Поземлен с идентификатор 37472.1.24 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Караташ“, с площ за имота 2417 

кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 001024) с 

АЧОС № 6220/09.03.2021 г., попадащ в подотдел 462д; 



4. Поземлен с идентификатор 37472.1.28 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Караташ“, с площ за имота 2001 

кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 001028) с 

АЧОС № 6221/09.03.2021 г., попадащ в подотдел 22л; 

5. Поземлен с идентификатор 37472.1.30 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Караташ“, с площ за имота 7400 

кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 001030) с 

АЧОС № 6222/09.03.2021 г., попадащ в подотдел 214з; 

6. Поземлен с идентификатор 37472.1.87 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Руданево“, с площ за имота 

20752 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

001087) с АЧОС № 6834/07.07.2022 г., попадащ в подотдел 22в; 

7. Поземлен с идентификатор 37472.10.51 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Карталаже“, с площ за имота 

40004 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

010051) с АЧОС № 6291/30.03.2021 г., попадащ в подотдел 4г; 

8. Поземлен с идентификатор 37472.11.20 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Синия вир“, с площ за имота 

1875 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

011020) с АЧОС № 6294/30.03.2021 г., попадащ в подотдел 199г; 

9. Поземлен с идентификатор 37472.12.14 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „ Грамаде“, с площ за 

имота 5893 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 012014) с 

АЧОС № 6272/24.03.2021 г., попадащ в подотдел 150д; 

10. Поземлен с идентификатор 37472.12.18 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 1299 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя , категория на земята 

10, (номер на преходен план 012018) с АЧОС № 6273/24.03.2021 г., попадащ в подотдел 

150с; 

11. Поземлен с идентификатор 37472.12.19  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 6102 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 012019) с АЧОС № 6274 от 24.03.2021 г., попадащ в подотдел 150з; 



12. Поземлен с идентификатор 37472.12.20 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 910 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 012020) с АЧОС № 6275/24.03.2021 г., попадащ в подотдел 

150з; 

13. Поземлен с идентификатор 37472.12.25 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 3576 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 012025) с АЧОС № 6327/22.04.2021 г., попадащ в подотдел 

150р; 

14. Поземлен с идентификатор 37472.12.26 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 2679 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 012026) с АЧОС № 6310/19.04.2021 г., попадащ в подотдел 

150р; 

15. Поземлен с идентификатор 37472.12.27 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 3875 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 012027) с АЧОС № 6311/19.04.2021 г., попадащ в подотдел 

287г; 

16. Поземлен с идентификатор 37472.12.28  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 898 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 012028) с АЧОС № 6312/19.04.2021 г., попадащ в подотдел 

150р; 

17. Поземлен с идентификатор 37472.12.29 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 2875 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 012029) с АЧОС № 6313/19.04.2021 г., попадащ в подотдел 

150р; 

18. Поземлен с идентификатор 37472.12.30 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 2699 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 012030) с АЧОС № 6314 от 19.04.2021 г., попадащ в подотдел 150р; 

19. Поземлен с идентификатор 37472.12.31 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 



изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 2336 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 012031) с АЧОС № 6315/19.04.2021 г., попадащ в подотдел 

150р; 

20. Поземлен с идентификатор 37472.12.32  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 2074 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 012032) с АЧОС № 6316/19.04.2021 г., попадащ в подотдел 

150р; 

21. Поземлен с идентификатор 37472.12.35  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 3347 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 012035) с АЧОС № 6318 от 19.04.2021 г., попадащ в подотдел 150р; 

22. Поземлен с идентификатор 37472.12.36 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 2518 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 012036) с АЧОС № 6319 от 19.04.2021 г., попадащ в подотдел 150р; 

23. Поземлен с идентификатор 37472.12.37  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 3558 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 012037) с АЧОС № 6320 от 19.04.2021 г., попадащ в подотдел 150р; 

24. Поземлен с идентификатор 37472.12.54 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грамаде“, с площ за имота 3087 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 012054) с АЧОС № 6337/26.04.2021 г., попадащ в подотдел 

150р; 

25. Поземлен с идентификатор 37472.13.180 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Миражица“, с площ за имота 1455 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 013180) с АЧОС № 6373/28.04.2021 г., попадащ в подотдел 

156н; 

26. Поземлен с идентификатор 37472.13.182 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Миражица“, с площ за имота 300 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 



10, (номер на преходен план 013182) с АЧОС № 6374/10.05.2021 г., попадащ в подотдел 

156р; 

27. Поземлен с идентификатор 37472.13.185 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Миражица“, с площ за имота 1031 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 013185) с АЧОС № 6375/10.05.2021 г., попадащ в подотдел 

156н; 

28. Поземлен с идентификатор 37472.13.21 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Соатя“, с площ за имота 9795 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 013021) с АЧОС № 6343/26.04.2021 г., попадащ в 

подотдели 151е1, 197щ1; 

29. Поземлен с идентификатор 37472.13.24 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Соатя“, с площ за имота 10397 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013024) с АЧОС № 6346/26.04.2021 г., попадащ в подотдел 153г; 

30. Поземлен с идентификатор 37472.13.244 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 326 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013244) с АЧОС № 4465/30.11.2017 г., попадащ в подотдел 154е; 

31. Поземлен с идентификатор 37472.13.270 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Миражица“, с площ за имота 601 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 013270) с АЧОС № 6377/10.05.2021 г., попадащ в подотдел 

154г; 

32. Поземлен с идентификатор 37472.13.274 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Миражица“, с площ за имота 631 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 013274) с АЧОС № 6387/10.05.2021 г., попадащ в 

подотдели 151е1, 197щ1; 

33. Поземлен с идентификатор 37472.13.277 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Миражица“, с площ за имота 901 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 013277) с АЧОС № 6379/10.05.2021 г., попадащ в подотдел 

170б; 



34. Поземлен с идентификатор 37472.13.279 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Миражица“, с площ за имота 2910 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013279) с АЧОС № 6380 от 10.05.2021 г., попадащ в подотдел 170б; 

35. Поземлен с идентификатор 37472.13.28 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Соатя“, с площ за имота 14460 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013028) с АЧОС № 6348/26.04.2021 г., попадащ в подотдел 151щ; 

36. Поземлен с идентификатор 37472.13.281 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Миражица“, с площ за имота 1209 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 013281) с АЧОС № 6381/10.05.2021 г., попадащ в подотдел 

170г; 

37. Поземлен с идентификатор 37472.13.284 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Миражица“, с площ за имота 1202 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013284) с АЧОС № 6382 от 10.05.2021 г., попадащ в подотдел 154ф; 

38. Поземлен с идентификатор 37472.13.289 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 3953 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013289) с АЧОС № 6383/10.05.2021 г., попадащ в подотдел 153в1; 

39. Поземлен с идентификатор 37472.13.293 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 3728 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013293) с АЧОС № 6384 от 10.05.2021 г., попадащ в подотдел 153б1; 

40. Поземлен с идентификатор 37472.13.3 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Белутека“, с площ за имота 766 

кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

013003) с АЧОС № 6338/26.04.2021 г., попадащ в подотдел 157ж; 

41. Поземлен с идентификатор 37472.13.303 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 1301 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013303) с АЧОС № 6385 от 10.05.2021 г., попадащ в подотдел 153ж; 



42. Поземлен с идентификатор 37472.13.318 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 385 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013318) с АЧОС № 4477/01.12.2017 г., попадащ в подотдел 153л; 

43. Поземлен с идентификатор 37472.13.327 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 1012 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013327) с АЧОС № 6386 от 10.05.2021 г., попадащ в подотдел 153м; 

44. Поземлен с идентификатор 37472.13.328 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 1701 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013328) с АЧОС № 6387 от 10.05.2021 г., попадащ в подотдел 153м; 

45. Поземлен с идентификатор 37472.13.330 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 1067 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013330) с АЧОС № 6388 от 10.05.2021 г., попадащ в подотдел 153о; 

46. Поземлен с идентификатор 37472.13.331 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 933 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013331) с АЧОС № 6389/10.05.2021 г., попадащ в подотдел 153р; 

47. Поземлен с идентификатор 37472.13.332 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 7704 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 013332) с АЧОС № 6390/10.05.2021 г., попадащ в подотдел 

153п; 

48. Поземлен с идентификатор 37472.13.333 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 4619 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливда, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013333) с АЧОС № 6391 от 10.05.2021 г., попадащ в подотдел 153п; 

49. Поземлен с идентификатор 37472.13.334 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 1583 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 013334) с АЧОС № 6392/11.05.2021 г., попадащ в подотдел 

153н; 



50. Поземлен с идентификатор 37472.13.335 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 1231 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013335) с АЧОС № 6393 от 11.05.2021 г., попадащ в подотдел 153с; 

51. Поземлен с идентификатор 37472.13.339 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 4757 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013339) с АЧОС № 6394 от 12.05.2021 г., попадащ в подотдел 153и1; 

52. Поземлен с идентификатор 37472.13.344 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 1364 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013344) с АЧОС № 6396 от 12.05.2021 г., попадащ в подотдел 153л1; 

53. Поземлен с идентификатор 37472.13.346 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 4425 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 013346) с АЧОС № 6397/12.05.2021 г., попадащ в подотдел 

154щ; 

54. Поземлен с идентификатор 37472.13.371 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 4918 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013371) с АЧОС № 6399 от 12.05.2021 г., попадащ в подотдели 153е1, 

154а1; 

55. Поземлен с идентификатор 37472.13.373 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 2300 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013373) с АЧОС № 6400 от 12.05.2021 г., попадащ в подотдел 153ж1; 

56. Поземлен с идентификатор 37472.13.374 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 3140 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013374) с АЧОС № 6401 от 12.05.2021 г., попадащ в подотдел 153у; 

57. Поземлен с идентификатор 37472.13.375 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 1574 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013375) с АЧОС № 6390 от 10.05.2021 г., попадащ в подотдел 153ф; 



58. Поземлен с идентификатор 37472.13.380 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 2918 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013380) с АЧОС № 6403 от 17.05.2021 г., попадащ в подотдел 153ф; 

59. Поземлен с идентификатор 37472.13.381 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 1891 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013381) с АЧОС № 6404 от 17.05.2021 г., попадащ в подотдел 153ф; 

60. Поземлен с идентификатор 37472.13.383 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 2385 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013383) с АЧОС № 6405 от 17.05.2021 г., попадащ в подотдел 153г1; 

61. Поземлен с идентификатор 37472.13.393 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Суха 

ела“, с площ за имота 1042 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, 

с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 

013393) с АЧОС № 1180 от 17.05.2021 г., попадащ в подотдел 153б1;  

62. Поземлен с идентификатор 37472.13.398 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Суха 

ела“, с площ за имота 1299 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, 

с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

013398) с АЧОС № 6406 от 17.05.2021 г., попадащ в подотдел 170я; 

63. Поземлен с идентификатор 37472.13.400 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Суха 

ела“, с площ за имота 1044 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, 

с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

013400) с АЧОС № 6407 от 17.05.2021 г., попадащ в подотдел 170щ; 

64. Поземлен с идентификатор 37472.13.409 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Топа“, 

с площ за имота 3263 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

013409) с АЧОС № 6408/17.05.2021 г., попадащ в подотдел 153я; 

65. Поземлен с идентификатор 37472.13.410 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Топа“, 

с площ за имота 4824 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

013410) с АЧОС № 6409/17.05.2021 г., попадащ в подотдел 153я; 

66. Поземлен с идентификатор 37472.13.87 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 



изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 1210 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013087) с АЧОС № 6356/24.04.2021 г., попадащ в подотдел 151о; 

67. Поземлен с идентификатор 37472.13.88 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 299 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013088) с АЧОС № 6357/27.04.2021 г., попадащ в подотдел 151о; 

68. Поземлен с идентификатор 37472.13.89 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Добраш“, с площ за имота 302кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 013089) с АЧОС № 6358/27.04.2021 г., попадащ в подотдел 153о; 

69. Поземлен с идентификатор 37472.16.103 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Боруня“, с площ за имота 2625 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 016103) с АЧОС № 6449/17.06.2021 г., попадащ в подотдел 148т; 

70. Поземлен с идентификатор 37472.16.104 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Боруня“, с площ за имота 8221 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 016104) с АЧОС № 6450/18.06.2021 г., попадащ в подотдели 148с, 149т; 

71. Поземлен с идентификатор 37472.16.159 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Боруня“, с площ за имота 1453 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 016159) с АЧОС № 6837/07.07.2022 г., попадащ в подотдел 144в; 

72. Поземлен с идентификатор 37472.16.45 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Боруня“, с площ за имота 1799 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 016045) с АЧОС № 6412/17.05.2021 г., попадащ в подотдел 148к; 

73. Поземлен с идентификатор 37472.16.63 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Боруня“, с площ за имота 4901 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 016063) с АЧОС № 6435/16.06.2021 г., попадащ в подотдели 145о, 146ж, 

237р; 

74. Поземлен с идентификатор 37472.16.70 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 



„Боруня“, с площ за имота 12886 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 016070) с АЧОС № 6438 от 17.06.2021 г., попадащ в подотдел 146н; 

75. Поземлен с идентификатор 37472.16.71 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Боруня“, с площ за имота 3679 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 016071) с АЧОС № 6439/17.06.2021 г., попадащ в подотдел 

147л; 

76. Поземлен с идентификатор 37472.16.87 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Боруня“, с площ за имота 3213 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 016087) с АЧОС № 6450/18.06.2021 г., попадащ в подотдел 147о; 

77. Поземлен с идентификатор 37472.16.88 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Боруня“, с площ за имота 3409 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 016088) с АЧОС № 6442/17.06.2021 г., попадащ в подотдел 147о; 

78. Поземлен с идентификатор 37472.18.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Боруня“, с площ за имота 678 

кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 018001) с АЧОС № 

6450/18.06.2021 г., попадащ в подотдел 325б1; 

79. Поземлен с идентификатор 37472.18.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Кръстотина“, с площ за имота 5684 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 018010) с АЧОС № 6698/08.12.2021 г., попадащ в подотдел 

165ч; 

80. Поземлен с идентификатор 37472.18.2 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Кръстотина“, с площ за имота 

1545 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

018002) с АЧОС № 4525/18.06.2021 г., попадащ в подотдел 165ч; 

81. Поземлен с идентификатор 37472.18.21 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Кръстотина“, с площ за имота 1349 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 018021) с АЧОС № 6455/18.06.2021 г., попадащ в подотдел 

165ш; 

82. Поземлен с идентификатор 37472.18.3 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 



на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Кръстотина“, с площ за имота 

2991 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

018003) с АЧОС № 4526/05.01.2018 г., попадащ в подотдел 165ч; 

83. Поземлен с идентификатор 37472.18.38 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Мъргов чучур“, с площ за имота 3941 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 018038) с АЧОС № 1183 от 22.06.2021 г., попадащ в подотдел 161у; 

84. Поземлен с идентификатор 37472.18.39 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Мъргов чучур“, с площ за имота 4007 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 018039) с АЧОС № 1184 от 22.06.2021 г., попадащ в подотдел 161у; 

85. Поземлен с идентификатор 37472.18.4 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Кръстотина“, с площ за имота 

3086 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 018004) с АЧОС № 

867 от 04.01.2018 г., попадащ в подотдел 165ч; 

86. Поземлен с идентификатор 37472.18.5 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Кръстотина“, с площ за имота 

1070 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

018005) с АЧОС № 4527/05.01.2018 г., попадащ в подотдел 165ч; 

87. Поземлен с идентификатор 37472.18.6 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Кръстотина“, с площ за имота 

3322 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

018006) с АЧОС № 6451/18.06.2021 г., попадащ в подотдел 165ч; 

88. Поземлен с идентификатор 37472.18.7 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Кръстотина“, с площ за имота 

1347 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

018007) с АЧОС № 6452/18.06.2021 г., попадащ в подотдел 165ч 

89. Поземлен с идентификатор 37472.18.8 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Кръстотина“, с площ за имота 

1191 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

018008) с АЧОС № 6453/18.06.2021 г., попадащ в подотдел 165ч; 

90. Поземлен с идентификатор 37472.18.72 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Мъргов чучур“, с площ за имота 8712 кв. м, с трайно предназначение на територията: 



земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 018072) с АЧОС № 6464 от 25.06.2021 г., попадащ в подотдел 161р; 

91. Поземлен с идентификатор 37472.2.30 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Али Алан“, с площ за имота 

2985 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

002030) с АЧОС № 6230/11.03.2021 г., попадащ в подотдел 451ж; 

92. Поземлен с идентификатор 37472.2.48 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Али Алан “, с площ за имота 

6059 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 002048) с АЧОС № 

6176 от 17.02.2021 г., попадащ в подотдел 10к; 

93. Поземлен с идентификатор 37472.2.56 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Али Алан“, с площ за имота 

3934 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

002056) с АЧОС № 6231/11.03.2021 г., попадащ в подотдели 184н1,10г; 

94. Поземлен с идентификатор 37472.2.57 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Али Алан“, с площ за имота 

4586 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

002057) с АЧОС № 6232/11.03.2021 г., попадащ в подотдел 10г; 

95. Поземлен с идентификатор 37472.20.14 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 2617 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 020014) с АЧОС № 4536/08.01.2018 г., попадащ в подотдел 165ш; 

96. Поземлен с идентификатор 37472.20.15  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 13496 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 020015) с АЧОС № 4539/08.01.2018 г., попадащ в подотдел 

165ш; 

97. Поземлен с идентификатор 37472.20.35 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 23672 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 020035) с АЧОС № 1185 от 22.06.2021 г., попадащ в подотдел 165ч; 

98. Поземлен с идентификатор 37472.20.36 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 7031 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 



10, (номер на преходен план 020036) с АЧОС № 6460/21.06.2021 г., попадащ в подотдел 

165ч; 

99. Поземлен с идентификатор 37472.21.5  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Падинето“, с площ за имота 3863 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 021005) с АЧОС № 6465/25.06.2021 г., попадащ в подотдел 

161к; 

100. Поземлен с идентификатор 37472.21.6 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Падинето“, с площ за имота 9315 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 021006) с АЧОС № 6466/25.06.2021 г., попадащ в подотдел 

161п; 

101. Поземлен с идентификатор 37472.23.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 2484 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 023010) с АЧОС № 1190/12.07.2021 г., попадащ в подотдел 

200г; 

102. Поземлен с идентификатор 37472.23.11 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 2284 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 023011) с АЧОС № 1190/12.07.2021 г., попадащ в подотдел 200г; 

103. Поземлен с идентификатор 37472.23.12 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 21397 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 023012) с АЧОС № 1191 от 12.07.2021 г., попадащ в подотдел 200г; 

104. Поземлен с идентификатор 37472.23.14 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 5706 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 023014) с АЧОС № 1192/12.07.2021 г., попадащ в подотдел 200г; 

105. Поземлен с идентификатор 37472.23.18 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 4690 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 023018) с АЧОС № 1194/12.07.2021 г., попадащ в подотдели 194ж, 193л; 

106. Поземлен с идентификатор 37472.23.19 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 



„Бърдо“, с площ за имота 2864 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 023019) с АЧОС № 6470/25.06.2021 г., попадащ в подотдел 

200г; 

107. Поземлен с идентификатор 37472.23.5 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 2044 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 023005) с АЧОС № 1189/12.07.2021 г., попадащ в подотдел 200г; 

108. Поземлен с идентификатор 37472.23.6 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 1635 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 023006) с АЧОС № 1186/22.06.2021 г., попадащ в подотдел 200г; 

109. Поземлен с идентификатор 37472.23.9 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 2047 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 023009) с АЧОС № 1187/22.06.2021 г., попадащ в подотдел 200г; 

110. Поземлен с идентификатор 37472.24.1  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 1319 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024001) с АЧОС № 1196 от 12.07.2021 г., попадащ в подотдел 165у1; 

111. Поземлен с идентификатор 37472.24.2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Радуря“, с площ за имота 4540 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024002) с АЧОС № 1197 от 12.07.2021 г., попадащ в подотдели 165у1,  

165т1; 

112. Поземлен с идентификатор 37472.24.6 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 2224 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024006) с АЧОС № 1198 от 12.07.2021 г., попадащ в подотдел 165н; 

113. Поземлен с идентификатор 37472.24.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 4650 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024010) с АЧОС № 6453/29.06.2021 г., попадащ в подотдел 166л2; 

114. Поземлен с идентификатор 37472.24.11 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 



„Рударя“, с площ за имота 10874 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024011) с АЧОС № 6476 от 29.06.2021 г., попадащ в подотдел 166л2; 

115. Поземлен с идентификатор 37472.24.12 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 969 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024012) с АЧОС № 6477/29.06.2021 г., попадащ в подотдел 166л2; 

116. Поземлен с идентификатор 37472.24.15 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 2903 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024015) с АЧОС № 1199 от 12.07.2021 г., попадащ в подотдел 165п1; 

117. Поземлен с идентификатор 37472.24.17 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 3797 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024017) с АЧОС № 1200 от 12.07.2021 г., попадащ в подотдели 165н1,  

165о1; 

118. Поземлен с идентификатор 37472.24.18 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 2397 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 024018) с АЧОС № 6478/29.06.2021 г., попадащ в 

подотдели 165л1, 165м1; 

119. Поземлен с идентификатор 37472.24.19 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 2070 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята 10, 

(номер на преходен план 024019) с АЧОС № 6489/5.07.2021 г., попадащ в подотдел 

165л1; 

120. Поземлен с идентификатор 37472.24.21 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 1857 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024021) с АЧОС № 6490/05.07.2021 г., попадащ в подотдел 165х1; 

121. Поземлен с идентификатор 37472.24.22 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 2720 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024022) с АЧОС № 1201 от 12.07.2021 г., попадащ в подотдел 165ч1; 

122. Поземлен с идентификатор 37472.24.23 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 



изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 7209 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 024023) с АЧОС № 6491/05.07.2021 г., попадащ в 

подотдели 165ч1, 165щ1; 

123. Поземлен с идентификатор 37472.24.24 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 2748 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 024024) с АЧОС № 6492/05.07.2021 г., попадащ в подотдел 

165щ1; 

124. Поземлен с идентификатор 37472.24.25 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 7017 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята 10, 

(номер на преходен план 024025) с АЧОС № 6493/05.07.2021 г., попадащ в подотдели 

165н1, 165о1; 

125. Поземлен с идентификатор 37472.24.27 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 7450 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024027) с АЧОС № 1202 от 12.07.2021 г., попадащ в подотдели 166а2, 

166в2; 

126. Поземлен с идентификатор 37472.24.28 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 3372 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024028) с АЧОС № 6494/05.07.2021 г., попадащ в подотдели 166а2,  

166в2; 

127. Поземлен с идентификатор 37472.24.32 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 1106 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 024032) с АЧОС № 6495/06.07.2021 г., попадащ в подотдел 

165ч1; 

128. Поземлен с идентификатор 37472.24.36 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 3689 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024036) с АЧОС № 1203 от 12.07.2021 г., попадащ в подотдел 165ю1; 

129. Поземлен с идентификатор 37472.24.37 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 2869 кв. м, с трайно предназначение на територията: 



земеделска, с начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята 10, 

(номер на преходен план 024037) с АЧОС № 6496/06.07.2021 г., попадащ в подотдел 

166д2; 

130. Поземлен с идентификатор 37472.24.39 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 3128 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята 10, 

(номер на преходен план 024039) с АЧОС № 6497/06.07.2021 г., попадащ в подотдел 

166в2; 

131. Поземлен с идентификатор 37472.24.40 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 6059 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024040) с АЧОС № 1204 от 12.07.2021 г., попадащ в подотдел 165ю1; 

132. Поземлен с идентификатор 37472.24.41 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 2384 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята 10, 

(номер на преходен план 024041) с АЧОС № 6498/06.07.2021 г., попадащ в подотдел 

165я1; 

133. Поземлен с идентификатор 37472.24.43 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 1794 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024043) с АЧОС № 6499/06.07.2021 г., попадащ в подотдел 165б2; 

134. Поземлен с идентификатор 37472.24.44 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Рударя“, с площ за имота 4250 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 024044) с АЧОС № 6500/12.07.2021 г., попадащ в подотдел 165б2; 

135. Поземлен с идентификатор 37472.25.20 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 1267 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 025020) с АЧОС № 1056 от 15.06.2015 г., попадащ в подотдел 165б2; 

136. Поземлен с идентификатор 37472.26.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Паласовото“, с площ за имота 2152 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 026010) с АЧОС № 6511 от 26.07.2021 г., попадащ в подотдел 201м; 

137. Поземлен с идентификатор 37472.26.11 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 



„Паласовото“, с площ за имота 1950 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 026011) с АЧОС № 6514 от 26.07.2021 г., попадащ в подотдел 201л; 

138. Поземлен с идентификатор 37472.26.63 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Фондайк“, с площ за имота 6570 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 026063) с АЧОС № 6518 от 02.08.2021 г., попадащ в подотдел 201р; 

139. Поземлен с идентификатор 37472.27.1 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 767 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027001) с АЧОС № 1210/02.08.2021 г., попадащ в подотдел 166г2; 

140. Поземлен с идентификатор 37472.27.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 841 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027010) с АЧОС № 1212 от 06.08.2021 г., попадащ в подотдел 166ш1; 

141. Поземлен с идентификатор 37472.27.11 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 6591 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027011) с АЧОС № 1213 от 06.08.2021 г., попадащ в подотдел 166ф1; 

142. Поземлен с идентификатор 37472.27.12 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 564 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027012) с АЧОС № 1214 от 06.08.2021 г., попадащ в подотдел 166ш1; 

143. Поземлен с идентификатор 37472.27.100 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 1234 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027100) с АЧОС № 4838/20.03.2018 г., попадащ в подотдел 165б2; 

144. Поземлен с идентификатор 37472.27.132 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 1043 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027132) с АЧОС № 6576/23.09.2021 г., попадащ в подотдел 166д1; 

145. Поземлен с идентификатор 37472.27.135 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 19977 кв. м, с трайно предназначение на територията: 



земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027135) с АЧОС № 6549/08.09.2021 г., попадащ в подотдел 166е1; 

146. Поземлен с идентификатор 37472.27.2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 8044 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти е земеделска земя, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 027002) с АЧОС № 6520/02.08.2021 г., попадащ в 

подотдели 166б2, 166ш1, 166щ1; 

147. Поземлен с идентификатор 37472.27.23 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 960 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027023) с АЧОС № 6536 от 05.08.2021 г., попадащ в подотдел 165ж2; 

148. Поземлен с идентификатор 37472.27.24 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 537 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027024) с АЧОС № 6537 от 05.08.2021 г., попадащ в подотдел 165д2; 

149. Поземлен с идентификатор 37472.27.26 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 1198 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливаде, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027026) с АЧОС № 6522 от 03.08.2021 г., попадащ в подотдел 165д2; 

150. Поземлен с идентификатор 37472.27.27 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 672 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027027) с АЧОС № 6523 от 03.08.2021 г., попадащ в подотдел 165д2; 

151. Поземлен с идентификатор 37472.27.31 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 1449 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027032) с АЧОС № 6524 от 03.08.2021 г., попадащ в подотдел 165ж2; 

152. Поземлен с идентификатор 37472.27.4 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 2171 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 027004) с АЧОС № 6528/05.08.2021 г., попадащ в подотдел 

166у1; 

153. Поземлен с идентификатор 37472.27.5 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 2671 кв. м, с трайно предназначение на територията: 



земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 027005) с АЧОС № 6529/05.08.2021 г., попадащ в 

подотдели 166ш1, 166щ1; 

154. Поземлен с идентификатор 37472.27.6 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 7116 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027006) с АЧОС № 1211 от 06.08.2021 г., попадащ в подотдел 166г2; 

155. Поземлен с идентификатор 37472.27.8 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 7240 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 027008) с АЧОС № 6530/05.08.2021 г., попадащ в 

подотдел 166ж2; 

156. Поземлен с идентификатор 37472.27.9 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 4303 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 027009) с АЧОС № 6531/05.08.2021 г., попадащ в 

подотдел 166ч1; 

157. Поземлен с идентификатор 37472.27.52 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 797 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027052) с АЧОС № 6526 от 03.28.2021 г., попадащ в подотдел 165г2; 

158. Поземлен с идентификатор 37472.27.53 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 566 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 027053) с АЧОС № 6527 от 03.08.2021 г., попадащ в подотдел 165г2; 

159. Поземлен с идентификатор 37472.27.99 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Горно 

ливаде“, с площ за имота 2954 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 027099) с АЧОС № 6699/08.12.2021 г., попадащ в подотдел 

165б2; 

160. Поземлен с идентификатор 37472.29.16 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 5517 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 029016) с АЧОС № 4807/07.03.2018 г., попадащ в подотдел 

160а; 



161. Поземлен с идентификатор 37472.29.36 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Барата“, с площ за имота 2197 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 029036) с АЧОС № 4808/07.03.2018 г., попадащ в 

подотдели 166и, 160у; 

162. Поземлен с идентификатор 37472.29.8 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 1133 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 029008) с АЧОС № 4805/07.03.2021 г., попадащ в подотдел 160а; 

163. Поземлен с идентификатор 37472.3.22 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ранча“, с площ за имота 5429 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 003022) с АЧОС № 1170/11.03.2021 г., попадащ в подотдел 95м; 

164. Поземлен с идентификатор 37472.3.29 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ранча“, с площ за имота 6428 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 003029) с АЧОС № 6237/12.03.2021 г., попадащ в подотдел 90н; 

165. Поземлен с идентификатор 37472.3.30 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ранча“, с площ за имота 6371 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 003030) с АЧОС № 6238/12.03.2021 г., попадащ в подотдел 90н; 

166. Поземлен с идентификатор 37472.3.34 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ранча“, с площ за имота 2001 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 003034) с АЧОС № 6239/12.03.2021 г., попадащ в подотдел 95п; 

167. Поземлен с идентификатор 37472.3.35 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ранча“, с площ за имота 755 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 003035) с АЧОС № 6240/12.03.2021 г., попадащ в подотдел 

95-п; 

168. Поземлен с идентификатор 37472.3.51 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ранча“, с площ за имота 8896 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 003051) с АЧОС № 6245/15.03.2021 г., попадащ в подотдел 186т; 



169. Поземлен с идентификатор 37472.30.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 2880 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 030010) с АЧОС № 1218/09.09.2021 г., попадащ в подотдел 166о1; 

170. Поземлен с идентификатор 37472.30.13 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 4312 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 030013) с АЧОС № 6555/09.09.2021 г., попадащ в подотдел 

166л1; 

171. Поземлен с идентификатор 37472.30.14 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 10660 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 030014) с АЧОС № 6556/09.09.2021 г., попадащ в подотдел 

166л1; 

172. Поземлен с идентификатор 37472.30.16 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 5861 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 030016) с АЧОС № 6558/09.09.2021 г., попадащ в подотдел 

165п; 

173. Поземлен с идентификатор 37472.30.19 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 2002 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 030019) с АЧОС № 6561/10.09.2021 г., попадащ в подотдел 

165п; 

174. Поземлен с идентификатор 37472.30.20 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 1935 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 030020) с АЧОС № 6562/10.09.2021 г., попадащ в подотдел 165п; 

175. Поземлен с идентификатор 37472.30.22 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 3763 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 030022) с АЧОС № 1219/13.09.2021 г., попадащ в подотдел 165п; 

176. Поземлен с идентификатор 37472.30.28 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 2036 кв. м, с трайно предназначение на територията: 



земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 030028) с АЧОС № 6566/10.09.2021 г., попадащ в подотдел 166з1; 

177. Поземлен с идентификатор 37472.30.29 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 1844 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 030029) с АЧОС № 6567/10.09.2021 г., попадащ в подотдел 166з1; 

178. Поземлен с идентификатор 37472.30.30 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Бърдо“, с площ за имота 1478 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 030030) с АЧОС № 6568/10.09.2021 г., попадащ в подотдел 

166з1; 

179. Поземлен с идентификатор 37472.30.31 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 1740 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 030031) с АЧОС № 6569/10.09.2021 г., попадащ в подотдел 166з1; 

180. Поземлен с идентификатор 37472.30.32 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 6132 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 030032) с АЧОС № 1220/13.09.2021 г., попадащ в подотдел 166е1; 

181. Поземлен с идентификатор 37472.30.3 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 4983 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 030003) с АЧОС № 6553/08.09.2021 г., попадащ в подотдел 166т1; 

182. Поземлен с идентификатор 37472.30.8 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 4217 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 030008) с АЧОС № 6546/08.09.2021 г., попадащ в подотдел 166н1; 

183. Поземлен с идентификатор 37472.30.9 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 1213 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 030009) с АЧОС № 1220/13.09.2021 г., попадащ в подотдел 166р1; 

184. Поземлен с идентификатор 37472.31.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Падалото“, с площ за имота 8397 кв. м, с трайно предназначение на територията: 



земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 031010) с АЧОС № 6570 от 13.09.2021 г., попадащ в подотдел 160р; 

185. Поземлен с идентификатор 37472.31.19 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Падалото“, с площ за имота 15629 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 031019) с АЧОС № 6572 от 13.09.2021 г., попадащ в подотдел 166р; 

186. Поземлен с идентификатор 37472.31.20 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Падалото“, с площ за имота 784 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 031020) с АЧОС № 6577 от 23.09.2021 г., попадащ в подотдел 166р; 

187. Поземлен с идентификатор 37472.31.22 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Падалото“, с площ за имота 2061 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 031022) с АЧОС № 6578 от 23.09.2021 г., попадащ в подотдел 166р; 

188. Поземлен с идентификатор 37472.32.196 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Банището“, с площ за имота 747 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 032196) с АЧОС № 6585/23.09.2021 г., попадащ в подотдел 201ц; 

189. Поземлен с идентификатор 37472.32.3 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Долно 

ливаде“, с площ за имота 5170 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 032003) с АЧОС № 6579 от 23.09.2021 г., попадащ в подотдел 201н; 

190. Поземлен с идентификатор 37472.32.44 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Одера“, с площ за имота 8043 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 032044) с АЧОС № 1220/13.09.2021 г., попадащ в подотдел 201с; 

191. Поземлен с идентификатор 37472.32.46 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Долно 

ливаде“, с площ за имота 540 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 032046) с АЧОС № 6582 от 23.09.2021 г., попадащ в подотдел 201с; 

192. Поземлен с идентификатор 37472.32.47 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Долно 

ливаде“, с площ за имота 1350 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 032047) с АЧОС № 6583 от 23.09.2021 г., попадащ в подотдел 201с; 



193. Поземлен с идентификатор 37472.32.48 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Долно 

ливаде“, с площ за имота 1082 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 032048) с АЧОС № 6584 от 23.09.2021 г., попадащ в подотдел 201с; 

194. Поземлен с идентификатор 37472.32.49 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Долно 

ливаде“, с площ за имота 10490 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 032049) с АЧОС № 1222/23.09.2021 г., попадащ в подотдел 201с; 

195. Поземлен с идентификатор 37472.35.14 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Поляне“, с площ за имота 12155 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 035014) с АЧОС № 6603 от 28.09.2021 г., попадащ в подотдел 166г1; 

196. Поземлен с идентификатор 37472.35.15 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Поляне“, с площ за имота 1411 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 035015) с АЧОС № 6604/28.09.2021 г., попадащ в подотдел 166г1; 

197. Поземлен с идентификатор 37472.35.16 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Поляне“, с площ за имота 2704 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 035016) с АЧОС № 6605/28.09.2021 г., попадащ в подотдел 166г1;  

198. Поземлен с идентификатор 37472.35.17 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Поляне“, с площ за имота 1711 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 035017) с АЧОС № 6606/28.09.2021 г., попадащ в подотдел 166г1; 

199. Поземлен с идентификатор 37472.35.40 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Поляне“, с площ за имота 2728 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 035040) с АЧОС № 6609/29.09.2021 г., попадащ в подотдел 166г1; 

200. Поземлен с идентификатор 37472.35.41 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Поляне“, с площ за имота 6098 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 035041) с АЧОС № 6610/29.09.2021 г., попадащ в подотдел 166г1; 

201. Поземлен с идентификатор 37472.35.42 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 



изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Поляне“, с площ за имота 1265 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 035042) с АЧОС № 6611/29.09.2021 г., попадащ в подотдел 166г1; 

202. Поземлен с идентификатор 37472.36.1 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грудта“, с площ за имота 3760 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 036001) с АЧОС № 6617/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 166з1; 

203. Поземлен с идентификатор 37472.36.2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грудта“, с площ за имота 3440 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 036002) с АЧОС № 6618/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 

166з1; 

204. Поземлен с идентификатор 37472.36.3 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грудта“, с площ за имота 4279 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 036003) с АЧОС № 1229 от 19.10.2021 г., попадащ в подотдел 166з1; 

205. Поземлен с идентификатор 37472.36.4 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грудта“, с площ за имота 4848 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 036004) с АЧОС № 6619/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 

166з1; 

206. Поземлен с идентификатор 37472.36.9 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грудта“, с площ за имота 2223 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 036009) с АЧОС № 6620/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 326з; 

207. Поземлен с идентификатор 37472.36.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грудта“, с площ за имота 634 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 036010) с АЧОС № 6621/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 489л; 

208. Поземлен с идентификатор 37472.36.15 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грудта“, с площ за имота 12790 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 036015) с АЧОС № 1232 от 20.10.2021 г., попадащ в подотдел 166г1; 

209. Поземлен с идентификатор 37472.37.113 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 



изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 886 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливаде, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037113) с АЧОС № 6630/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 143к; 

210. Поземлен с идентификатор 37472.37.119 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 960 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037119) с АЧОС № 6632/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 144р; 

211. Поземлен с идентификатор 37472.37.120 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 2439 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037120) с АЧОС № 6633/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 152у; 

212. Поземлен с идентификатор 37472.37.122 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 967 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037122) с АЧОС № 6635/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 143т; 

213. Поземлен с идентификатор 37472.37.125 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 2941 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 037125) с АЧОС № 6636/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 

143с; 

214. Поземлен с идентификатор 37472.37.130 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 2397 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037130) с АЧОС № 6641/14.10.2021 г., попадащ в подотдел 140к; 

215. Поземлен с идентификатор 37472.37.133 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 8256 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037133) с АЧОС № 6643/14.10.2021 г., попадащ в подотдел 140к; 

216. Поземлен с идентификатор 37472.37.140 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Топа“, 

с площ за имота 2110 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 

037140) с АЧОС № 1233/20.10.2021 г., попадащ в подотдел 152ч; 

217. Поземлен с идентификатор 37472.37.141 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 



„Пладнището“, с площ за имота 1825 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037141) с АЧОС № 6644/14.10.2021 г., попадащ в подотдел 152ч; 

218. Поземлен с идентификатор 37472.37.142 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Топа“, 

с площ за имота 2340 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

037142) с АЧОС № 6645/14.10.2021 г., попадащ в подотдел 152ч; 

219. Поземлен с идентификатор 37472.37.143 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Топа“, 

с площ за имота 2568 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

037143) с АЧОС № 6646/18.10.2021 г., попадащ в подотдел 152ч; 

220. Поземлен с идентификатор 37472.37.144 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Топа“, 

с площ за имота 3016 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

037144) с АЧОС № 6647/18.10.2021 г., попадащ в подотдел 152ч; 

221. Поземлен с идентификатор 37472.37.146 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 10046 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037146) с АЧОС № 6648/18.10.2021 г., попадащ в подотдели 139-л, 152х; 

222. Поземлен с идентификатор 37472.37.150 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 1774 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037150) с АЧОС № 6650/18.10.2021 г., попадащ в подотдел 139г; 

223. Поземлен с идентификатор 37472.37.151 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 2687 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037151) с АЧОС № 6651/18.10.2021 г., попадащ в подотдел 139в; 

224. Поземлен с идентификатор 37472.37.158 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 1344 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037158) с АЧОС № 6656/19.10.2021 г., попадащ в подотдел 139м; 

225. Поземлен с идентификатор 37472.37.159 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Пладнището“, с площ за имота 1066 кв. м, с трайно предназначение на територията: 



земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037159) с АЧОС № 6657/19.10.2021 г., попадащ в подотдел 138б; 

226. Поземлен с идентификатор 37472.37.161 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Пладнището“, с площ за имота 4564 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливаде, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037161) с АЧОС № 6658/19.10.2021 г., попадащ в подотдел 153ж; 

227. Поземлен с идентификатор 37472.37.163 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Пладнището“, с площ за имота 5960 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 037163) с АЧОС № 6661/20.10.2021 г., попадащ в подотдел 

153ж; 

228. Поземлен с идентификатор 37472.37.166 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Пладнището“, с площ за имота 1729 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037166) с АЧОС № 6662/02.11.2021 г., попадащ в подотдел 138ж; 

229. Поземлен с идентификатор 37472.37.167 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Пладнището“, с площ за имота 1785 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037167) с АЧОС № 6663/02.11.2021 г., попадащ в подотдел 138д; 

230. Поземлен с идентификатор 37472.37.171 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Пладнището“, с площ за имота 3110 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037171) с АЧОС № 6664/02.11.2021 г., попадащ в подотдел 138г; 

231. Поземлен с идентификатор 37472.37.174 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Пладнището“, с площ за имота 2974 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037174) с АЧОС № 6665/02.11.2021 г., попадащ в подотдел 138е; 

232. Поземлен с идентификатор 37472.37.178 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Пладнището“, с площ за имота 1824 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037178) с АЧОС № 6666/02.11.2021 г., попадащ в подотдел 138л; 

233. Поземлен с идентификатор 37472.37.185 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Пладнището“, с площ за имота 14634 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 



10, (номер на преходен план 037185) с АЧОС № 6669/03.11.2021 г., попадащ в 

подотдели 138о, 138р; 

234. Поземлен с идентификатор 37472.37.186 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Пладнището“, с площ за имота 4453 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 037186) с АЧОС № 6670/03.11.2021 г., попадащ в подотдел 

137о; 

235. Поземлен с идентификатор 37472.37.2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Кидика“, с площ за имота 1501 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 037002) с АЧОС № 6622/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 

149р; 

236. Поземлен с идентификатор 37472.37.20 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Кидика“, с площ за имота 5833 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 037020) с АЧОС № 6623/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 

144з; 

237. Поземлен с идентификатор 37472.37.225 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 1823 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037225) с АЧОС № 6836/07.07.2021 г., попадащ в подотдел 143б; 

238. Поземлен с идентификатор 37472.37.247 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 3964 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037247) с АЧОС № 6835/07.07.2022 г., попадащ в подотдел 143е; 

239. Поземлен с идентификатор 37472.37.248 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 5762 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037248) с АЧОС № 5129/05.04.2018 г., попадащ в подотдел 143з; 

240. Поземлен с идентификатор 37472.37.265 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 1467 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037265) с АЧОС № 6700/08.12.2021 г., попадащ в подотдел 143о; 

241. Поземлен с идентификатор 37472.37.266 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 



„Вълчилъка“, с площ за имота 2321 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037266) с АЧОС № 6701/08.12.2021 г., попадащ в подотдел 143в; 

242. Поземлен с идентификатор 37472.37.270 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 1620 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037270) с АЧОС № 6702/08.12.2021 г., попадащ в подотдел 143п; 

243. Поземлен с идентификатор 37472.37.271 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 1221 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037271) с АЧОС № 6703/08.12.2021 г., попадащ в подотдел 143р; 

244. Поземлен с идентификатор 37472.37.40 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Кидика“, с площ за имота 8458 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 037040) с АЧОС № 6625/11.10.2021 г., попадащ в подотдел 

144к; 

245. Поземлен с идентификатор 37472.37.72 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Вълчилъка“, с площ за имота 3669 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 037072) с АЧОС № 5036 от 29.03.2018 г., попадащ в подотдел 141д; 

246. Поземлен с идентификатор 37472.38.8 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Тетимова ела“, с площ за имота 1386 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 038008) с АЧОС № 6674 от 03.11.2021 г., попадащ в подотдел 137т; 

247. Поземлен с идентификатор 37472.38.9 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Тетимова ела“, с площ за имота 1377 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 038009) с АЧОС № 6702 от 03.11.2021 г., попадащ в подотдел 137с; 

248. Поземлен с идентификатор 37472.38.13 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Тетимова ела “, с площ за имота 817 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 038013) с АЧОС № 6676 от 03.11.2021 г., попадащ в подотдел 137р; 

249. Поземлен с идентификатор 37472.38.14 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Тетимова ела“, с площ за имота 2210 кв. м, с трайно предназначение на територията: 



земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 038014) с АЧОС № 6677 от 03.11.2021 г., попадащ в подотдел 137р; 

250. Поземлен с идентификатор 37472.39.2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грашища“, с площ за имота 3396 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 039002) с АЧОС № 6682/04.11.2021 г., попадащ в подотдел 

198р; 

251. Поземлен с идентификатор 37472.39.3 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грашища“, с площ за имота 1551 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 039003) с АЧОС № 6683/04.11.2021 г., попадащ в подотдел 

198р; 

252. Поземлен с идентификатор 37472.39.6 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грашища“, с площ за имота 3697 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 039006) с АЧОС № 6685/04.11.2021 г., попадащ в подотдел 

198р; 

253. Поземлен с идентификатор 37472.39.8 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грашища“, с площ за имота 2148 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 039008) с АЧОС № 6718/18.1.2022 г., попадащ в подотдел 

198р; 

254. Поземлен с идентификатор 37472.39.11 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Грашища“, с площ за имота 1465 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 039011) с АЧОС № 6719/18.01.2021 г., попадащ в подотдел 

198р; 

255. Поземлен с идентификатор 37472.4.33 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Кози 

камък“, с площ за имота 3772 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 004033) с АЧОС № 6252 от 15.03.2021 г., попадащ в подотдел 39х; 

256. Поземлен с идентификатор 37472.4.81 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Кози 

камък“, с площ за имота 2444 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 004081) с АЧОС № 6838/08.07.2022 г., попадащ в подотдел 

177н2; 



257. Поземлен с идентификатор 37472.40.103 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 1074 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040103) с АЧОС № 5104/04.04.2018 г., попадащ в подотдел 198д; 

258. Поземлен с идентификатор 37472.40.104 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 3913 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 040104) с АЧОС № 5105/04.04.2018 г., попадащ в подотдел 

198д; 

259. Поземлен с идентификатор 37472.40.107 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 1531 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040107) с АЧОС № 5106/04.04.2018 г., попадащ в подотдел 198и; 

260. Поземлен с идентификатор 37472.40.116 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 1326 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040116) с АЧОС № 5111/04.04.2018 г., попадащ в подотдел 198и; 

261. Поземлен с идентификатор 37472.40.119 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 1687 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040119) с АЧОС № 5176/23.04.2018 г., попадащ в подотдел 198и; 

262. Поземлен с идентификатор 37472.40.120 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 1244 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040120) с АЧОС № 5178/23.04.2018 г., попадащ в подотдел 198и; 

263. Поземлен с идентификатор 37472.40.15 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Камене“, с площ за имота 3223 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040015) с АЧОС № 5158/12.04.2018 г., попадащ в подотдел 202щ; 

264. Поземлен с идентификатор 37472.40.16 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Камене“, с площ за имота 3986 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040016) с АЧОС № 5159/12.04.2018 г., попадащ в подотдел 202щ; 



265. Поземлен с идентификатор 37472.40.27 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Камене“, с площ за имота 3883 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040027) с АЧОС № 5177/23.04.2018 г., попадащ в подотдел 202щ; 

266. Поземлен с идентификатор 37472.40.28 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Камене“, с площ за имота 2243 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040028) с АЧОС № 5170/23.04.2018 г., попадащ в подотдел 202щ; 

267. Поземлен с идентификатор 37472.40.29 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Камене“, с площ за имота 2330 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040029) с АЧОС № 5171/23.04.2018 г., попадащ в подотдел 202щ; 

268. Поземлен с идентификатор 37472.40.39 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Камене“, с площ за имота 4139 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 040039) с АЧОС № 5062/29.03.2018 г., попадащ в 

подотдел 202ю; 

269. Поземлен с идентификатор 37472.40.40 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Камене“, с площ за имота 2150 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040040) с АЧОС № 5063/02.04.2018 г., попадащ в подотдел 202ю; 

270. Поземлен с идентификатор 37472.40.44 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Камене“, с площ за имота 1803 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040044) с АЧОС № 5066/02.04.2018 г., попадащ в подотдел 202ю; 

271. Поземлен с идентификатор 37472.40.48 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Камене“, с площ за имота 1066 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040048) с АЧОС № 5070/02.04.2018 г., попадащ в подотдел 202ю; 

272. Поземлен с идентификатор 37472.40.52 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Камене“, с площ за имота 2962 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 040052) с АЧОС № 5073/03.04.2018 г., попадащ в подотдел 

202ю; 



273. Поземлен с идентификатор 37472.40.53 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Камене“, с площ за имота 1328 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040053) с АЧОС № 5074/03.04.2018 г., попадащ в подотдел 202ю; 

274. Поземлен с идентификатор 37472.40.56 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Камене“, с площ за имота 1232 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040056) с АЧОС № 5076/03.04.2018 г., попадащ в подотдел 202ц; 

275. Поземлен с идентификатор 37472.40.65 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 12035 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 040065) с АЧОС № 5082/03.04.2018 г., попадащ в подотдел 

198н; 

276. Поземлен с идентификатор 37472.40.66 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 6409 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040066) с АЧОС № 5083/03.04.2018 г., попадащ в подотдел 198н; 

277. Поземлен с идентификатор 37472.40.67 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 10765 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040067) с АЧОС № 945 от 02.04.2018 г., попадащ в подотдел 198н; 

278. Поземлен с идентификатор 37472.40.87 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 2356 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040087) с АЧОС № 1250 от 08.07.2018 г., попадащ в подотдел 198н; 

279. Поземлен с идентификатор 37472.40.89 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 4820 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040089) с АЧОС № 5097/04.04.2018 г., попадащ в подотдел 198н; 

280. Поземлен с идентификатор 37472.40.91 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 4048 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 040091) с АЧОС № 5098/04.04.2018 г., попадащ в подотдел 198н; 



281. Поземлен с идентификатор 37472.41.1 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Стъргата“, с площ за имота 1724 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041001) с АЧОС № 5179 от 23.04.2018 г., попадащ в подотдел 202щ; 

282. Поземлен с идентификатор 37472.41.100 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 1452 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041100) с АЧОС № 5240/24.04.2018 г., попадащ в подотдел 202б1; 

283. Поземлен с идентификатор 37472.41.101 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 3886 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041101) с АЧОС № 5241/24.04.2018 г., попадащ в подотдел 202б1; 

284. Поземлен с идентификатор 37472.41.103 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Голаба“, с площ за имота 1702 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 041103) с АЧОС № 5243/24.04.2018 г., попадащ в подотдел 

202ф; 

285. Поземлен с идентификатор 37472.41.113 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 1756 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041113) с АЧОС № 5259/26.04.2018 г., попадащ в подотдел 202ц; 

286. Поземлен с идентификатор 37472.41.114 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 6054 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041114) с АЧОС № 5260/26.04.2018 г., попадащ в подотдел 202ц; 

287. Поземлен с идентификатор 37472.41.122 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 4645 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041122) с АЧОС № 5264/27.04.2018 г., попадащ в подотдел 202ф; 

288. Поземлен с идентификатор 37472.41.131 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 1500 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041131) с АЧОС № 5269/27.04.2018 г., попадащ в подотдел 202п; 



289. Поземлен с идентификатор 37472.41.137 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Бука“, 

с площ за имота 28251 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041137) с АЧОС № 5374/22.05.2018 г., попадащ в подотдел 202ф; 

290. Поземлен с идентификатор 37472.41.139 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 2991 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041139) с АЧОС № 5273/03.05.2018 г., попадащ в подотдел 20-х; 

291. Поземлен с идентификатор 37472.41.141 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 1064 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041141) с АЧОС № 5275/03.05.2018 г., попадащ в подотдел 202ц; 

292. Поземлен с идентификатор 37472.41.144 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 2002 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041144) с АЧОС № 5276/03.05.2018 г., попадащ в подотдел 202ц; 

293. Поземлен с идентификатор 37472.41.147 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 2477 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041147) с АЧОС № 5278/03.05.2018 г., попадащ в подотдели 202ц, 198б; 

294. Поземлен с идентификатор 37472.41.148 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 24233 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041148) с АЧОС № 5279/03.05.2018 г., попадащ в подотдели 202ц 198б; 

295. Поземлен с идентификатор 37472.41.149 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 3164 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041149) с АЧОС № 5280/03.05.2018 г., попадащ в подотдел 202ц; 

296. Поземлен с идентификатор 37472.41.151 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 2774 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041151) с АЧОС № 5281/03.05.2018 г., попадащ в подотдел 202ц; 

297. Поземлен с идентификатор 37472.41.195 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 



изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Погорник“, с площ за имота 779 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041195) с АЧОС № 5296/04.05.2018 г., попадащ в подотдел 203е; 

298. Поземлен с идентификатор 37472.41.197 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Погорник“, с площ за имота 1771 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041197) с АЧОС № 5297/08.05.2018 г., попадащ в подотдел 203е; 

299. Поземлен с идентификатор 37472.41.198 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Погорник“, с площ за имота 1023 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041198) с АЧОС № 5298/08.05.2018 г., попадащ в подотдел 203е; 

300. Поземлен с идентификатор 37472.41.2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Стъргата“, с площ за имота 1400 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041002) с АЧОС № 5180 от 23.04.2018 г., попадащ в подотдел 202щ; 

301. Поземлен с идентификатор 37472.41.65 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Бука“, 

с площ за имота 957 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041065) с АЧОС № 5215/24.04.2018 г., попадащ в подотдел 202ф; 

302. Поземлен с идентификатор 37472.41.67 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Бука“, 

с площ за имота 990 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041067) с АЧОС № 5217/24.04.2018 г., попадащ в подотдел 202ф; 

303. Поземлен с идентификатор 37472.41.68 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Бука“, 

с площ за имота 1221 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041068) с АЧОС № 5218/24.04.2018 г., попадащ в подотдел 202ф; 

304. Поземлен с идентификатор 37472.41.88 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Бука“, 

с площ за имота 2969 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041088) с АЧОС № 5231/24.04.2018 г., попадащ в подотдел 202п; 

305. Поземлен с идентификатор 37472.41.95 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 279 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 



начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041095) с АЧОС № 5235/24.04.2018 г., попадащ в подотдел 202б1; 

306. Поземлен с идентификатор 37472.41.96 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 6540 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя , категория на земята 10, (номер на 

преходен план 041096) с АЧОС № 5236/24.04.2018 г., попадащ в подотдел 202б1; 

307. Поземлен с идентификатор 37472.41.99 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност „Усоя“, 

с площ за имота 1405 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

041099) с АЧОС № 5239/24.04.2018 г., попадащ в подотдел 202б1; 

308. Поземлен с идентификатор 37472.43.135 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ливадето“, с площ за имота 1620 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043135) с АЧОС № 5390/22.05.2018 г., попадащ в подотдел 198ч; 

309. Поземлен с идентификатор 37472.43.136 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ливадето“, с площ за имота 1379 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043136) с АЧОС № 5391/22.05.2018 г., попадащ в подотдел 198ч; 

310. Поземлен с идентификатор 37472.43.139 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ливадето“, с площ за имота 2224 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043139) с АЧОС № 5392/22.05.2018 г., попадащ в подотдел 202х; 

311. Поземлен с идентификатор 37472.43.141 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ливадето“, с площ за имота 530 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043141) с АЧОС № 5394/22.05.2018 г., попадащ в подотдел 198ф; 

312. Поземлен с идентификатор 37472.43.150 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ливадето“, с площ за имота 2022 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043150) с АЧОС № 5400/23.05.2018 г., попадащ в подотдел 168с; 

313. Поземлен с идентификатор 37472.43.151 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ливадето“, с площ за имота 1213 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043151) с АЧОС № 5401/23.05.2018 г., попадащ в подотдел 168с; 



314. Поземлен с идентификатор 37472.43.26 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 968 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята 10, 

(номер на преходен план 043026) с АЧОС № 5342/14.05.2018 г., попадащ в подотдел 

167у; 

315. Поземлен с идентификатор 37472.43.28 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 5915 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043028) с АЧОС № 954 от 09.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 

316. Поземлен с идентификатор 37472.43.29 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 7902 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043029) с АЧОС № 961 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 

317. Поземлен с идентификатор 37472.43.30 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 5969 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043030) с АЧОС № 5356 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 

318. Поземлен с идентификатор 37472.43.31 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 5735 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043031) с АЧОС № 5357 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 

319. Поземлен с идентификатор 37472.43.32 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 2585 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043032) с АЧОС № 5343 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 

320. Поземлен с идентификатор 37472.43.33 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 18548 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 043033) с АЧОС № 5344/21.05.2018 г., попадащ в подотдел 

167у; 

321. Поземлен с идентификатор 37472.43.35 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 4132 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043035) с АЧОС № 5345 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 



322. Поземлен с идентификатор 37472.43.36 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 4808 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043036) с АЧОС № 5346 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 

323. Поземлен с идентификатор 37472.43.37 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 837 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на 

земята 10, (номер на преходен план 043037) с АЧОС № 5347/21.05.2018 г., попадащ в 

подотдел 167у; 

324. Поземлен с идентификатор 37472.43.38 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 3393 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043038) с АЧОС № 955 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 

325.  Поземлен с идентификатор 37472.43.39 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 10221 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043039) с АЧОС № 956/21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 

326. Поземлен с идентификатор 37472.43.40 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 8553 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043040) с АЧОС № 957 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 

327. Поземлен с идентификатор 37472.43.44 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 3406 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 043044) с АЧОС № 5348/21.05.2018 г., попадащ в подотдел 

167у; 

328. Поземлен с идентификатор 37472.43.45 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 57875 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043045) с АЧОС № 1235 от 08.12.2021 г., попадащ в подотдели 167у, 

167ф; 

329. Поземлен с идентификатор 37472.43.46 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 7787 кв. м, с трайно предназначение на територията: 



земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043046) с АЧОС № 958 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 

330. Поземлен с идентификатор 37472.43.47 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 5825 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043047) с АЧОС № 5349 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 

331. Поземлен с идентификатор 37472.43.49 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 5326 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043049) с АЧОС № 5351 от /21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167ф; 

332. Поземлен с идентификатор 37472.43.50 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 31148 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043050) с АЧОС № 5352 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 167у; 

333. Поземлен с идентификатор 37472.43.51 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 7427 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043051) с АЧОС № 1252 от 02.08.2018 г., попадащ в подотдел 198н; 

334. Поземлен с идентификатор 37472.43.52 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 2071 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043052) с АЧОС № 5353 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдели 198н, 

198п; 

335. Поземлен с идентификатор 37472.43.53 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 1264 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043053) с АЧОС № 5354 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 198н; 

336. Поземлен с идентификатор 37472.43.69 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 4061 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043069) с АЧОС № 5355 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 198у; 

337. Поземлен с идентификатор 37472.43.70 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 2864 кв. м, с трайно предназначение на територията: 



земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043070) с АЧОС № 5358 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 198у; 

338. Поземлен с идентификатор 37472.43.71 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 2272 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята 10, 

(номер на преходен план 043071) с АЧОС № 5359/21.05.2018 г., попадащ в подотдел 

198у; 

339. Поземлен с идентификатор 37472.43.72 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 13414 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 043072) с АЧОС № 5360/21.05.2018 г., попадащ в подотдел 

198у; 

340. Поземлен с идентификатор 37472.43.74 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 3201 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043074) с АЧОС № 5362 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 198п 

341. Поземлен с идентификатор 37472.43.92 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 5224 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043092) с АЧОС № 5363 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 198п; 

342. Поземлен с идентификатор 37472.43.93 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 3036 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043093) с АЧОС № 5364 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 198у; 

343. Поземлен с идентификатор 37472.43.94 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 5816 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043094) с АЧОС № 5365 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 198у; 

344. Поземлен с идентификатор 37472.43.95 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 4866 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043095) с АЧОС № 5366 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 198у; 

345. Поземлен с идентификатор 37472.43.96 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 4663 кв. м, с трайно предназначение на територията: 



земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 043096) с АЧОС № 959 от 21.05.2018 г., попадащ в подотдел 198у; 

346. Поземлен с идентификатор 37472.43.97 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 4157 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 043097) с АЧОС № 5367/21.05.2018 г., попадащ в подотдел 

198у; 

347. Поземлен с идентификатор 37472.43.98 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Руданево“, с площ за имота 8742 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 043098) с АЧОС № 5368/21.05.2018 г., попадащ в 

подотдели 198п, 198р; 

348. Поземлен с идентификатор 37472.43.99 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК на землището на село Ковачевица, местност 

„Ливадето“, с площ за имота 3453 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 043099) с АЧОС № 5369/21.05.2018 г., попадащ в подотдел 

198т. 
 

ІІ. Възлага на Кмета на община Гърмен да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решението. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 956 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 23. Промяна предназначението на 120 броя поземлени имоти по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, за землищата на селата Гърмен, Дебрен, 

Скребатно и Осиково от земеделски земи в горски територии. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските 

земи, чл. 5 от Закона за опазване на земеделските земи и във връзка с чл. 81 от Закона 

за горите.  

 С 15 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ,  0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 /един/ не гласува, 

Общинският съвет Прие: 

РЕШЕНИЕ № 956 

 

І. Дава съгласие да се промени предназначението на следните имоти по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 

13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Гърмен от 

земеделски земи в горски територии, както следва: 

1. Поземлен с идентификатор 18366.4.5 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК за землището на село Гърмен, местност „Бълдини дъбе“, с площ за имота 7940 

кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 004005) с 

АЧОС № 2803/18.07.2017 г., попадащ в подотдел 275м; 

2. Поземлен с идентификатор 18366.115.3 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК за землището на село Гърмен, местност „Брантията“  с площ за имота 305 кв. 

м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 115003) с АЧОС № 2922 от 

20.07.2017 г., попадащ в подотдел 275о; 

3. Поземлен с идентификатор 18366.116.5 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК за землището на село Гърмен, местност „Брантията“  с площ за имота 801 кв. 

м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 116005) с 

АЧОС № 2924/20.07.2017 г., попадащ в подотдел 275п; 

4. Поземлен с идентификатор 18366.117.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на 



изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Гърмен, местност „Брантията“  

с площ за имота 10875 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 117010) с АЧОС № 2927/20.07.2017 г., попадащ в подотдел 275р; 

5. Поземлен с идентификатор 18366.124.2 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК за землището на село Гърмен, местност „Старо село“  с площ за имота 2666 

кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

нива, категория на земята 9, (номер на преходен план 124002) с АЧОС № 2967 от 

24.07.2017 г., попадащ в подотдел 276н; 

6. Поземлен с идентификатор 18366.136.8 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор 

на АГКК за землището на село Гърмен, местност „Курията“  с площ за имота 1073 кв. 

м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: 

нива, категория на земята 6, (номер на преходен план 136008) с АЧОС № 3099 от 

02.08.2017 г., попадащ в подотдел 275ф; 

7. Поземлен с идентификатор 18366.136.11 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Гърмен, местност „Курията“  с 

площ за имота 6329 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин 

на трайно ползване: нива, категория на земята 6, (номер на преходен план 136011) с 

АЧОС № 3101/02.08.2017 г., попадащ в подотдел 275т; 

8. Поземлен с идентификатор 18366.136.45 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Гърмен, местност „Курията“ с 

площ за имота 4948 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин 

на трайно ползване: нива, категория на земята 6, (номер на преходен план 136045) с 

АЧОС № 3110/02.08.2017 г., попадащ в подотдел 275ц.  

 

ІІ. Дава съгласие да се промени предназначението на следните имоти по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660 от 

27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Дебрен от 

земеделски земи в горски територии, както следва: 

1. Поземлен с идентификатор 20331.1.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Раздола“, с площ за имота 

50248 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 001001) с АЧОС № 3229/21.08.2017 г., попадащ в подотдели 213к, 214д; 

2. Поземлен с идентификатор 20331.1.3 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Петрошиница“, с площ за 

имота 29243 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001003) с АЧОС № 3230/21.08.2017 г., попадащ в подотдел 213к;  

3. Поземлен с идентификатор 20331.1.5 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Петрошиница“, с площ за 

имота 6706  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 



трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001005) с АЧОС № 3231 от 21.08.2017 г., попадащ в подотдел 213к;  

4. Поземлен с идентификатор 20331.1.6 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Петрошиница“, с площ за 

имота 6382 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001006) с АЧОС № 3232/21.08.2017 г., попадащ в подотдел 213к;  

5. Поземлен с идентификатор 20331.1.7 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Петрошиница“, с площ за 

имота 3556 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001007) с АЧОС № 3233/21.08.2017 г., попадащ в подотдел 214д;  

6. Поземлен с идентификатор 20331.1.10 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Петрошиница“, с площ за 

имота 8407 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001010) с АЧОС № 3234/21.08.2017 г., попадащ в подотдел 214д;  

7. Поземлен с идентификатор 20331.1.11 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Петрошиница“, с площ за 

имота 3200 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001011) с АЧОС № 3235/21.08.2017 г., попадащ в подотдел 214д; 

8. Поземлен с идентификатор 20331.1.13 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Петрошиница“, с площ за 

имота 7559 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001013) с АЧОС № 3236/21.08.2017 г., попадащ в подотдел 214д;  

9. Поземлен с идентификатор 20331.1.14 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Петрошиница“, с площ за 

имота 4628 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001014) с АЧОС № 3237/21.08.2017 г., попадащ в подотдел 214д;  

10. Поземлен с идентификатор 20331.1.18 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Петрошиница“, с площ за 

имота 15729 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001018) с АЧОС № 3238/21.08.2017 г., попадащ в подотдел 214к;  

11. Поземлен с идентификатор 20331.1.20 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Петрошиница“, с площ за 

имота 427 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001020) с АЧОС № 3239/21.08.2017 г., попадащ в подотдел 214л;  



12. Поземлен с идентификатор 20331.1.29 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Равна нива“, с площ за 

имота 5278 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001029) с АЧОС № 6878 /14.10.2022 г., попадащ в подотдел  214з;  

13. Поземлен с идентификатор 20331.1.30 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Равна нива“, с площ за 

имота 4277 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 001030) с 

АЧОС № 3241/21.08.2017 г., попадащ в подотдел 214з;  

14. Поземлен с идентификатор 20331.1.33 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Драгутското“, с площ за 

имота 788 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001033) с АЧОС № 3242/21.08.2017 г., попадащ в подотдел  214з;  

15. Поземлен с идентификатор 20331.1.38 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Равна нива“, с площ за 

имота 3707 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001038) с АЧОС № 3243/21.08.2017 г., попадащ в подотдел, 214ж; 

16. Поземлен с идентификатор 20331.1.41 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Раздола“, с площ за имота 

15063 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 001041) с АЧОС № 1364 от 24.08.2016 г., попадащ в подотдел 213к; 

17. Поземлен с идентификатор 20331.1.42 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Равна нива“, с площ за 

имота 4332 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 001042) с АЧОС № 3244 от 24.08.2017 г., попадащ в подотдел 214д;  

18. Поземлен с идентификатор 20331.1.43 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Раздола“, с площ за имота 

643 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 001043) с АЧОС № 3248/29.08.2017 г., попадащ в подотдел 213к;  

19. Поземлен с идентификатор 20331.1.46 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Раздола“, с площ за имота 

2391 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 001046) с АЧОС № 1365/24.08.2016 г., попадащ в подотдел 213-к;  

20. Поземлен с идентификатор 20331.1.47 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 



Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Раздола“, с площ за имота 

2070 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 001047) с АЧОС № 1366/24.08.2016 г., попадащ в подотдел 213к;  

21. Поземлен с идентификатор 20331.1.48 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Раздола“, с площ за имота 

933 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 0, (номер на преходен 

план 001048) с удостоверение изх. № 08-14-803/21.10.2022 г., попадащ в подотдел 213к;  

22. Поземлен с идентификатор 20331.1.49 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Равна нива“, с площ за 

имота 2357 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: за селскостопански, гори, водомствен път, категория на земята 0, 

(номер на преходен план 001049) с удостоверение изх. № 08-14-804/21.10.2022 г., 

попадащ в подотдел 213о;  

23. Поземлен с идентификатор 20331.1.51 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Равна нива“, с площ за 

имота 236 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: за селскостопански, гори, водомствен път, категория на земята 0, 

(номер на преходен план 001051) с удостоверение изх. № 08-14-803/21.10.2022 г., 

попадащ в подотдел 214ж;  

24. Поземлен с идентификатор 20331.2.3 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Благун“, с площ за имота 

1615 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 002003) с АЧОС № 

3249/29.08.2017 г., попадащ в подотдел 214-о;  

25. Поземлен с идентификатор 20331.2.4 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Благун“, с площ за имота 

2920 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 002004) с АЧОС № 3250/29.08.2017 г., попадащ в подотдел 214о;  

26. Поземлен с идентификатор 20331.2.5 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Благун“, с площ за имота 

1646 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 002005) с АЧОС № 3251/29.08.2017 г., попадащ в подотдел 214о;  

27. Поземлен с идентификатор 20331.2.7 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Благун“, с площ за имота 

5325 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 002007) с АЧОС № 3252/29.08.2017 г., попадащ в подотдел 214р;  

28. Поземлен с идентификатор 20331.2.11 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 



Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Благун“, с площ за имота 

22450 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 002011) с АЧОС № 

3253/29.08.2017 г., попадащ в подотдел 214с;  

29. Поземлен с идентификатор 20331.2.13 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Благун“, с площ за имота 

1580 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 002013) с АЧОС № 

3254/29.08.2017 г., попадащ в подотдел 214с;  

30. Поземлен с идентификатор 20331.2.16 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Благуч“, с площ за имота 

3866 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 002016) с АЧОС № 

3255 от 29.08.2017 г., попадащ в подотдел 214с;  

31. Поземлен с идентификатор 20331.2.18 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Благун“, с площ за имота 

1454 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 002018) с АЧОС № 

3256/29.08.2017 г., попадащ в подотдел 214с;  

32. Поземлен с идентификатор 20331.2.19 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Благун“, с площ за имота 

2566  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 002019) с АЧОС № 

1375/25.08.2016 г., попадащ в подотдел 214с;  

33. Поземлен с идентификатор 20331.2.21 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Благун“, с площ за имота 

4127  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 002021) с АЧОС № 

3257/29.08.2017 г., попадащ в подотдел 214х;  

34. Поземлен с идентификатор 20331.2.39 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Благун“, с площ за имота 

5623 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 002039) с АЧОС № 

1376/24.08.2016 г., попадащ в подотдел 214с;  

35. Поземлен с идентификатор 20331.3.24 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Речен“, с площ за имота 

4192  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 003024) с АЧОС № 

3277/30.08.2017 г., попадащ в подотдел 256а1;  

36. Поземлен с идентификатор 20331.13.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Вранчовица“, с площ за 

имота 19897 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 



трайно ползване: нива, категория на земята 7, (номер на преходен план 013001) с АЧОС 

№ 3504/26.09.2017 г., попадащ в подотдели 281щ, 281я;  

37. Поземлен с идентификатор 20331.14.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Вранчовица“, с площ за 

имота 13651 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: нива, категория на земята 7, (номер на преходен план 014001) с АЧОС 

№ 3513/26.09.2017 г., попадащ в подотдел 281я;  

38. Поземлен с идентификатор 20331.14.8 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Вранчовица“, с площ за 

имота 14527 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: нива, категория на земята 7, (номер на преходен план 014008) с АЧОС 

№ 3517/26.09.2017 г., попадащ в подотдели 281щ, 281я;  

39. Поземлен с идентификатор 20331.25.68 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Балшинек“, 

с площ за имота 8537 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 5, (номер на преходен план 

025068) с АЧОС № 3743/05.10.2017г., попадащ в подотдел 26д;  

40. Поземлен с идентификатор 20331.25.70 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Балшинек“, 

с площ за имота 23216 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 5, (номер на преходен план 

025070) с АЧОС № 3744/05.10.2017г., попадащ в подотдели 261г, 261д;  

41. Поземлен с идентификатор 20331.25.215 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Балшинек“, 

с площ за имота 377309 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 

000215) с АЧОС № 6879/14.10.2022., попадащ в подотдел 260г, 261д, 260ж, 259и, 260л, 

260м, 260н;  

42. Поземлен с идентификатор 20331.26.6 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Балшинек“, с площ за 

имота 8039 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: нива, категория на земята 5, (номер на преходен план 026006) с АЧОС 

№ 3750/06.10.2017г., попадащ в подотдел 216г;  

43. Поземлен с идентификатор 20331.26.7 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Балшинек“, с площ за 

имота 27405 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: нива, категория на земята 5, (номер на преходен план 026007) с АЧОС 

№ 3751/06.10.2017г., попадащ в подотдел 216г;  

44. Поземлен с идентификатор 20331.26.8 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Балшинек“, с площ за 

имота 135136 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 



трайно ползване: пасище, категория на земята 5, (номер на преходен план 026008) с 

АЧОС № 3743/05.10.2017г., попадащ в подотдел 261г. 

 

ІII. Дава съгласие да се промени предназначението на следните имоти по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед Заповед № РД-18-

1665/27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Скребатно от 

земеделски земи в горски територии, както следва:  

1. Поземлен с идентификатор 66874.8.1  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Конско“, с площ за 

имота 41620 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 008001) с 

АЧОС № 1253/10.10.2022г., попадащ в подотдели 383ф, 383х, 383ц;  

2. Поземлен с идентификатор 66874.15.7  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Барата“, с площ за 

имота 54319 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 9, (номер на преходен 

план 015007) с АЧОС № 3702/05.10.2017г., попадащ в подотдели 323д, 323и, 323к;  

3. Поземлен с идентификатор 66874.15.10 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Мацките ливади“, с 

площ за имота 19988 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 9, (номер на преходен план 

015010) с АЧОС № 3633/28.09.2017 г., попадащ в подотдели 323д, 323и;  

4. Поземлен с идентификатор 66874.24.72 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Беляново“, с площ за 

имота 987 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 024072) с 

АЧОС № 982/15.03.2019 г., попадащ в подотдел 290е; 

5. Поземлен с идентификатор 66874.24.84 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Беляново“, с площ за 

имота 25188 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: пасище, категория на земята 9, (номер на преходен план 024084) с 

АЧОС № 983/15.03.2019 г., попадащ в подотдели 290и, 308р;  

6. Поземлен с идентификатор 66874.25.3 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Гарваница“, с площ за 

имота 10348 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 9, (номер на преходен 

план 025003) с АЧОС № 5668/17.04.2019 г., попадащ в подотдел 308р; 

7. Поземлен с идентификатор 66874.27.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Гюровица“, с площ за 

имота 1290 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: пасище, категория на земята 9, (номер на преходен план 027001) с 

АЧОС № 990/19.03.2019 г., попадащ в подотдел 166г2; 



8. Поземлен с идентификатор 66874.27.10 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Пасище“, с площ за 

имота 1058 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: пасище, категория на земята 9, (номер на преходен план 027010) с 

АЧОС № 992/19.03.2019 г., попадащ в подотдел 294п;  

9. Поземлен с идентификатор 66874.27.14 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Гюровица“, с площ за 

имота 2759 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: пасище, категория на земята 9, (номер на преходен план 027014) с 

АЧОС № 993/19.03.2019 г., попадащ в подотдел 294п; 

10. Поземлен с идентификатор 66874.27.16 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност 

„Гюровоца“, с площ за имота 105997 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

9, (номер на преходен план 027016) с АЧОС № 5670/17.04.2019 г., попадащ в подотдели 

291н, 294п; 

11. Поземлен с идентификатор 66874.34.2 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Връбърце“, с площ за 

имота 10202 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 034002) с 

АЧОС № 996/19.03.2019 г., попадащ в подотдел 317л; 

12. Поземлен с идентификатор 66874.36.12 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност 

„Голината“, с площ за имота 23904 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

9, (номер на преходен план 036012) с АЧОС № 6872/10.10.2022 г., попадащ в подотдел 

490и;  

13. Поземлен с идентификатор 66874.42.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Прибран“, с площ за 

имота 16008 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 042001) с АЧОС № 5713 от 22.04.2019 г., попадащ в подотдел 307а; 

14. Поземлен с идентификатор 66874.42.3 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Прибран“, с площ за 

имота 5629 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 042003) с АЧОС № 6873/11.10.2022 г., попадащ в подотдел 307а; 

15. Поземлен с идентификатор 66874.42.8 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Прибран“, с площ за 

имота 88943 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен 



план 042008) с АЧОС № 5712/22.04.2019 г., попадащ в подотдели 307а, 306д, 306е, 

307в;  

16. Поземлен с идентификатор 66874.43.2 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Стари лозя“, с площ за 

имота 27676 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 9, (номер на преходен 

план 043002) с АЧОС № 5714/22.04.2019 г., попадащ в подотдел 488а;  

17. Поземлен с идентификатор 66874.49.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Янковица“, с площ за 

имота 2224 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 049001) с 

АЧОС № 1004/20.03.2019 г., попадащ в подотдел 307н;  

18. Поземлен с идентификатор 66874.49.6 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Янковица“, с площ за 

имота 2154 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 049006) с 

АЧОС № 1005/20.03.2019 г., попадащ в подотдел 307о;  

19. Поземлен с идентификатор 66874.49.39 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Еницов 

дол“, с площ за имота 302918 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 049039) с АЧОС № 2444/20.04.2017 г., попадащ в 

подотдели 308ж, 308з, 308м, 302к;  

20. Поземлен с идентификатор 66874.49.45 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Еницов 

дол“, с площ за имота 13407 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 049045) с АЧОС № 1020/25.03.2019 г., попадащ в подотдел 302к; 

21. Поземлен с идентификатор 66874.49.46 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност 

„Минзохарица“, с площ за имота 2906 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 049046) с АЧОС № 5707/22.04.2019 г., попадащ в подотдел 

302н;  

22. Поземлен с идентификатор 66874.49.52 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност 

„Минзохарица“, с площ за имота 2153 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 049052) с АЧОС № 5708/22.04.2019 г., попадащ в подотдел 

302н;  

23. Поземлен с идентификатор 66874.51.3  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност 



„Беляново“, с площ за имота 1393 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 051003) с АЧОС № 5731/24.04.2019 г., попадащ в подотдел 318д;  

24. Поземлен с идентификатор 66874.53.26 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Скребатно, местност „Стари 

лозя“, с площ за имота 69039 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 9, (номер на 

преходен план 053026) с АЧОС № 1038/25.03.2019 г., попадащ в подотдел 488г.  

 

ІV. Дава съгласие да се промени предназначението на следните имоти по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед Заповед № РД-18-

1664/27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК за землище село Осиково от 

земеделски земи в горски територии, както следва: 

1. Поземлен с идентификатор 54184.8.8 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Друма“, с площ за имота 

1608 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

008008) с АЧОС № 6881/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 381р; 

2. Поземлен с идентификатор 54184.8.9  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Друма“, с площ за имота 

2532 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 008009) с АЧОС № 

6882 от 17.10.2022 г., попадащ в подотдел 381у; 

3. Поземлен с идентификатор 54184.8.15  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Друма“, с площ за имота 

5315 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 008015) с АЧОС № 

6883/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 381п;  

4. Поземлен с идентификатор 54184.8.16  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Друма“, с площ за имота 

3137 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 008016) с АЧОС № 

6884/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 381с;  

5. Поземлен с идентификатор 54184.12.3  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Шепранево дере“, с площ 

за имота 53919 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 012003) с АЧОС № 6885/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 378м; 

6. Поземлен с идентификатор 54184.14.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Койнарски гроб“, с площ 

за имота 3624 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 014001) с 

АЧОС № 6886/17.10.2022 г., попадащ в подотдели 324а, 324ж;  



7. Поземлен с идентификатор 54184.14.5 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Кануч“, с площ за имота 

1039  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 014005) с АЧОС № 

6887/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 324ж;  

8. Поземлен с идентификатор 54184.14.6  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Кануч“, с площ за имота 

12601 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен план 

014006) с АЧОС № 6888/17.10.2022 г., попадащ в подотдели 324в, 324ж;  

9. Поземлен с идентификатор 54184.14.7  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Кануч“, с площ за имота 

3696 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 014007) с АЧОС № 

6889/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 325г1; 

10. Поземлен с идентификатор 54184.14.10 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Кануч“, с 

площ за имота 5304 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин 

на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 014010) с 

АЧОС № 6890/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 324ж; 

11. Поземлен с идентификатор 54184.14.20 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Кануч“, с 

площ за имота 3188  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

014020) с АЧОС № 6891/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 324к;  

12. Поземлен с идентификатор 54184.14.32 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Кануч“, с 

площ за имота 2782 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин 

на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 014032) с 

АЧОС № 6892/14.10.2022 г., попадащ в подотдел 325д1;  

13. Поземлен с идентификатор 54184.15.4 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Падалото“, с площ за 

имота 336 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 015004) с АЧОС № 6893/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 378р;  

14. Поземлен с идентификатор 54184.16.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Койнарски гроб“, с площ 

за имота 12558  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване :неизползвана ливада, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 016001) с АЧОС № 6894/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 378п;  

15. Поземлен с идентификатор 54184.17.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 



Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Гладуния“, с площ за 

имота 2266  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: неизползвана ливада, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 017001) с АЧОС № 6895/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 325в1;  

16. Поземлен с идентификатор 54184.18.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Гладуня“, с площ за 

имота 8586 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: неизползвана ливада, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 018001) с АЧОС № 6896/17.10.2022 г., попадащ в подотдели 325б1, 325ш;  

17. Поземлен с идентификатор 54184.19.7 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Друма“, с площ за имота 

1915 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 019007) с АЧОС № 

6897/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 325д1;  

18. Поземлен с идентификатор 54184.19.15 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Гладуня“, 

с площ за имота 37326  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: пасище, категория на земята 10, (номер на преходен план 

019015) с АЧОС № 6898/17.10.2022 г., попадащ в подотдели 325я, 325ю;  

19. Поземлен с идентификатор 54184.19.16 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Гладуня“, 

с площ за имота 3956  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 019016) с АЧОС № 6898/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 325ю;  

20. Поземлен с идентификатор 54184.20.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Гладуня“, с площ за 

имота 4744  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: неизползвана ливада, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 020001) с АЧОС № 6899/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 325а1;  

21. Поземлен с идентификатор 54184.21.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Кацата“, с площ за имота 

6286 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: неизползвана ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

021001) с АЧОС № 6900/17.10.2022 г., попадащ в подотдел 325щ;  

22. Поземлен с идентификатор 54184.22.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Кацата“, с площ за имота 

3394  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: неизползвана ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

022001) с АЧОС № 6901/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 325ш;  

23. Поземлен с идентификатор 54184.23.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Кременища“, с площ за 

имота 1675  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 



трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 023001) с 

АЧОС № 6902/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 325ч;  

24. Поземлен с идентификатор 54184.33.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Кременища“, с площ за 

имота 2187  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване:неизползвана ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

033001) с АЧОС № 6903/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 325ц;  

25. Поземлен с идентификатор 541843.34.28 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Влашко 

бърдо“, с площ за имота 12860  кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 034028) с АЧОС № 6904/18.10.2022 г., попадащ в 

подотдели 328в2, 325г2;  

26. Поземлен с идентификатор 54184.35.50 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Свети 

Спас“, с площ за имота 46256 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 035050) с АЧОС № 6905/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 

327а;  

27. Поземлен с идентификатор 54184.36.9 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Раздоличина“, с площ за 

имота 10070 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 036009) с 

АЧОС № 6906/18.10.2022 г., попадащ в подотдели 326з, 326и;  

28. Поземлен с идентификатор 54184.37.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „ Бърдо“, с площ за имота 

2141  кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: неизползвана ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

037001) с АЧОС № 6907 /18.10.2022 г., попадащ в подотдел 326о;  

29. Поземлен с идентификатор 54184.61.45 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Тюшкина 

люлка“, с площ за имота 47119 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 

10, (номер на преходен план 061045) с АЧОС № 6908/18.10.2022 г., попадащ в 

подотдели 327д, 327е, 327ж;  

30. Поземлен с идентификатор 54184.64.8 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Равно“, с площ за имота 

3271 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 064008) с АЧОС № 6909/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 331а1;  

31. Поземлен с идентификатор 54184.64.18 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Равно“, с 



площ за имота 29784 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 064018) с АЧОС № 6910/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 331ф;  

32. Поземлен с идентификатор 54184.64.22 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Клетища“, 

с площ за имота 377 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

064022) с АЧОС № 6911/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 331ф;  

33. Поземлен с идентификатор 54184.64.26 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Клетища“, 

с площ за имота 2704 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 

064026) с АЧОС № 6912/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 331у;  

34. Поземлен с идентификатор 54184.64.28 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Равно“, с 

площ за имота 6303 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин 

на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 10, (номер на 

преходен план 064028) с АЧОС № 6913/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 331с;  

35. Поземлен с идентификатор 54184.64.29 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Равно“, с 

площ за имота 8370 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин 

на трайно ползване: ливада, категория на земята 10, (номер на преходен план 064029) с 

АЧОС № 6914/18.10.2022 г., попадащ в подотдели 331с, 331л;  

36. Поземлен с идентификатор 54184.64.32 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Ливада“, с 

площ за имота 10625 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: ливада 10, (номер на преходен план 064032) с АЧОС №  

6915/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 331п;  

37. Поземлен с идентификатор 54184.64.43 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Раец“, с 

площ за имота 17643 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 9, (номер на преходен план 

064043) с АЧОС № 6916/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 331л;  

38. Поземлен с идентификатор 54184.64.50 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Раец“, с 

площ за имота 13796 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 9, (номер на 

преходен план 061045) с АЧОС № 6917/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 331л;  

39. Поземлен с идентификатор 54184.64.52 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Клетища“, 

с площ за имота 16620 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 



начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 9, (номер на 

преходен план 064052) с АЧОС № 6918/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 331л;  

40. Поземлен с идентификатор 54184.64.59 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Клетища“, 

с площ за имота 8771 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 9, (номер на 

преходен план 064059) с АЧОС № 6000/09.11.2020 г., попадащ в подотдел 331л;  

41. Поземлен с идентификатор 54184.65.38 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Равно“, с 

площ за имота 19135 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 

начин на трайно ползване: нива, категория на земята 10, (номер на преходен план 

065038) с АЧОС № 6747/22.02.2022 г., попадащ в подотдел 331п;  

42. Поземлен с идентификатор 54184.70.1 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Клетища“, с площ за 

имота 2737 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: неизползвана ливада, категория на земята 10, (номер на преходен 

план 07001) с АЧОС № 6919/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 331к;  

43. Поземлен с идентификатор 54184.71.6 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Клетища“, с площ за 

имота 913 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 

трайно ползване: ливада, категория на земята 9, (номер на преходен план 071006) с 

АЧОС № 6920/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 331и;  

44. Поземлен с идентификатор 54184.72.9 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния 

Директор на АГКК за землището на село Осиково, местност „Раец“, с площ за имота 

2704 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята 9, (номер на преходен план 

061045) с АЧОС № 6921/18.10.2022 г., попадащ в подотдел 331д. 
 

V. Възлага на Кмета на община Гърмен да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решението. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 957 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 24. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подобрен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлени имоти с идентификатори 

53326.34.77, 53326.34.115, 53326.34.181, местност „Градец“, землище село Огняново, 

община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ  

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 2 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 957 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Красимир Георгиев Бейков, жител на  

град Гоце Делчев, да изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за 

застрояване/ за смяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 

53326.34.77, 53326.34.115 и 53326.34.181, местност „Градец“, по одобрената със 

Заповед №  РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална 

карта и кадастрални регистри на землище село Огняново, община Гърмен, област 

Благоевград за изграждане открит покрит паркинг. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ 

съгласно чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на 

Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при 

спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните 

контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 

127, ал. 2  от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 
 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.  

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от 

ЗУТ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 958 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 25. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подобрен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлени имоти с идентификатори 

53326.34.75, 53326.34.154, 53326.34.116, 53326.34.85, 53326.34.186, местност „Градец“, 

землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ.  

С 16 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинския съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 958 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на ЕТ „Мираж – Вили Куртова“, село 

Огняново, община Гърмен, област Благоевград, да изработи ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/ за смяна предназначението на поземлени имоти 

с идентификатори 53326.34.75, 53326.34.154, 53326.34.116, 53326.34.85 и 53326.34.186, 

местност „Градец“, по одобрената със Заповед №  РД-18-313/15.05.2019 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални регистри на 

землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград за семеен хотел с  релакс 

зона и  паркинг. 

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ 

съгласно чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на 

Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при 

спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните 

контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 

127, ал. 2  от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от 

ЗУТ. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 959 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 26. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подобрен 

устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 

47408.501.80, местност „Баните“, землище село Марчево, община Гърмен, област 

Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ. 

 С 16 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 959 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на Ангел Димитров Върбанов, жител на  

град Разлог, община Разлог, област Благоевград, да изработи ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/ за смяна предназначението на на поземлен 

имот с идентификатор 47408.501.80, местност „Баните“, землище село Марчево, 

община Гърмен, област Благоевград., по одобрената със Заповед №  РД-18-01-

2/12.12.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землище село Марчево, община Гърмен, област Благоевград за жилищно 

строителство. 

.С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ 

съгласно чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на 

Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при 

спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните 

контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 

127, ал. 2  от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  
 

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.  

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от 

ЗУТ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 960 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 27. Искане № 284 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи. 

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 1 глас – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 960 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор 

37472.41.154, с площ от 1000 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива в местността „Усоя“ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на 

изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Ковачевица, с АЧОС № 6985 

от 25.11.2022 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се предостави на 

Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на решение за възстановяване 

правото на собственост на наследниците на Люба Стоянова Шутева, бивш жител на 

село ковачевица, община Гърмен, област Благоевград. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет 

село Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи по реда на Административно-

процесуалния кодекс и служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 961 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 28. Искане № 292 от Началника на общинска служба по земеделие с. 

Гърмен за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи и във връзка с §27, ал. 2 Преходни и Заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи.  

С 14 гласа ЗА, 1 глас - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 961 

 

1. Общински съвет село Гърмен дава съгласие поземлен имот с идентификатор 

18366.139.17, с площ от 1904 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, с начин на трайно ползване: нива в местността „Шопарланка“ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-

299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Гърмен, с 

АЧОС № 3132 от 03.08.2017 г., вписан в службата по вписвания град Гоце Делчев да се 

предостави на Общинска служба по земеделие Гърмен за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Стефанов Софтов, 

бивш жител на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград. 

2. Възлага на Кмета на община Гърмен да връчи Решението на общински съвет 

село Гърмен на лицето по чл. 45д, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи по реда на Административно-

процесуалния кодекс и служебно на Общинска служба по земеделие Гърмен. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 962 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 29. Кандидатстване на община Гърмен с проект по Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще 

за деца“. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.12 и ал. 2 и Глава осма на чл.59, 60 и 61 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация.  

С 16 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 962 

 

1. Общински съвет Гърмен дава съгласие Община Гърмен да кандидатства с 

проектно предложение „Бъдеще за децата на община Гърмен“ по Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“. 

2. Общински съвет Гърмен одобрява партньорство със Сдружение за социална 

солидарност и просперитет, с ЕИК 103797100, представлявано от Ирина Григорова 

Кръстева по проект „Бъдеще за децата на община Гърмен“ по Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“. 

3. В случай на одобрение на проектното предложение, възлага на кмета на 

Община Гърмен  да подпише Споразумение за партньорство със Сдружение за 

социална солидарност и просперитет, с ЕИК 103797100 към момента на сключване на 

договор за безвъзмездна финансова помощ.  

4. Общински съвет Гърмен възлага на Кмета на Община Гърмен да подпише 

необходимата документация за кандидатстване с проектно предложение „Бъдеще за 

децата на община Гърмен“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, 

процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 

 

 

 

 



Препис! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЪРМЕН 
 

РЕШЕНИЕ № 963 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН  ОТ ПРОТОКОЛ № 36/22.12.2022 

ГОДИНА  

 

ОТНОСНО: 30. Разрешение за изработване на проект за  ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план - план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 

18366.24.39, местност „Манастирището“, землище село Гърмен, община Гърмен, 

област Благоевград. 

 

В залата присъстват 16 /шестнадесет/ общински съветници 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ. 

С 16 гласа ЗА, 0 гласа - ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Общинският съвет 

Прие: 

РЕШЕНИЕ № 963 

 

Общински съвет село Гърмен разрешава на „Зейнтекс“  ООД, село Слащен, 

община Сатовча  да изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за 

застрояване/ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 

18366.24.39, местност „Манастирището“, по одобрената със Заповед №  РД-18-

299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, кадастрална карта и 

кадастрални регистри на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за 

шивашки цех, търговски обект, склад, офиси и гаражи.  

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ 

съгласно чл.124б, ал. 1 от ЗУТ.  

ПУП-ПЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на 

Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при 

спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.  

Проектът за ПУП-ПЗ да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните 

контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл. 

127, ал. 2  от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване.  

Настоящото Решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

Решението не подлежи на  оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.  

Решението да се впише в регистъра на общинска администрация по чл.5, ал.5 от 

ЗУТ. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……..П………             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………П……….. 

                             /С. Куйбишева /                                                                 /Али Авдиков/ 

Вярно с оригинала! 


