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1 350 
10.11.2010 

350 с.Ямино, община Джебел Неурегулиран 
поземлен имот с 
пл.сн.№ 116 /сто и 
шестнадесет/ по 
проекто - 
кадастралния план 
на с.Ямино, 
община Джебел с 
площ 1266 кв.м. 
/хиляда двеста 
шестдесет и шест/, 
ведно с 
построената в него 
едноетажна 
полумасивна 
сграда - училище 
със застроена 
площ 112.40 
кв.м./сто и 
дванадесет цяло и 
четиридесет/, 
състоящ се от 3 
/три/ стаи и 
коридор. 

3515.20 лв.   На основание 
Решение № 355 
от Протокол № 
40 от 
17.12.2010 г. 
имота е обявен 
за частна 
общинска 
собственост и е 
съставен АЧОС 
№ 
360/26.01.2011 
г. 

 
 



2 351 
10.11.2010 

351 с.Ямино, община Джебел Неурегулиран 
поземлен имот с 
пл.сн.№ 117 /сто и 
седемнадесет/ по 
проекто - 
кадастралния план 
на с.Ямино, 
община Джебел с 
площ 637 кв.м. 
/шестстотин 
тридесет и седем/, 
ведно с 
построената в него 
едноетажна 
полумасивна 
сграда - здравна 
служба със 
застроена площ 77 
кв.м. /седемдесет и 
седем /, състоящ се 
от 3 /три/ стаи и 
коридор. 

1945. лв.   На основание 
Решение № 356 
от Протокол № 
40 от 
17.12.2010 г. 
имота е обявен 
за частна 
общинска 
собственост и е 
съставен АЧОС 
№ 
361/26.01.2011 
г. 

 
 

3 352 
10.11.2010 

352 с.Устрен, община Джебел УПИ І /едно/ с 
пл.сн.№ 20 
/двадесет/, кв. 19 
/деветнадесет/ по 
ПУП на с.Устрен, 
община Джебел с 
площ 484 кв.м. 
/четиристотин 
осемдесет и 
четири/, ведно с 
построената в него 
едноетажна 
масивна сграда - 
кметство със 
застроена площ 
190 кв.м. /сто и 
деведесет /, 
състоящ се от 5 
/пет/ стаи и 
коридор. 

4569.80. лв.     
 

4 353 
09.12.2010 

353 гр.Джебел, ул.Еделвайс № 
74 

Поземлен имот с 
идентификатор 

62826.20. лв.     
 



20746.501.312 /две 
нула седем четири 
шест точка пет нула 
едно точка три едно 
две/ с площ 1654 
кв.м./хиляда 
шестстотин петдест 
и четири/, ведно с 
построената в него 
двуетажна масивна 
административна 
сграда с 
идентификатор 
20746.501.312.1 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
три едно две точка 
едно/ със 
застроена площ 
256 кв.м./двеста 
петдесет и шест/ по 
кадастралната 
карта на гр.Джебел. 

5 354 
14.12.2010 

354 гр.Джебел, Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.262 /две 
нула седем четири 
шест точка пет нула 
едно точка две 
шест две/ - стадион 
с площ 28056 
кв.м./двадесет и 
осем хиляди  
петдесет и шест/,  
ведно с 
построената в него 
едноетажна 
масивна сграда - 
съблекалня с 
идентификатор 
20746.501.262.1 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 

99547.50 лв.     
 



две шест две точка 
едно/ със 
застроена площ 
120 кв.м./сто и 
двадесет / по 
кадастралната 
карта на гр.Джебел. 

6 355 
11.01.2011 

355 ул."Васил Левски" № 18, 
гр.Джебел, 

2121 кв.м. /две 
едно две едно/ 
идеални части от 
правото на 
собственост от 
поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.314  /две 
нула седем четири 
шест точка пет нула 
едно точка три едно 
четири/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел с начин 
на трайно ползване 
- Обществен 
селищен парк, 
градина. 

12587.10 лв.     
 

7 356 
18.01.2011 

356 ул."Еделвайс" № 31, 
гр.Джебел, 

2143 кв.м. /две 
едно четири три/ 
идеални части от 
правото на 
собственост от 
поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.296  /две 
нула седем четири 
шест точка пет нула 
едно точка две 
девет шест/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 

79872.00лв.     
 



гр.Джебел с начин 
на трайно ползване 
- комплекс за 
здравеопазване, 
ведно с 
построената в него 
двуетажна сграда 
със сутерен - 
здравно заведение 
с идентификатор 
20746.501.296.2  
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
две девет шест 
точка две/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел със 
застроена площ 
453 кв.м. 
/четиристотин 
петдесет и три/. 

8 357 
02.02.2011 

357 ул."Тракия" № 9, гр.Джебел, Поземлен имот с  
идентификатор 
20746.501.740  /две 
нула седем четири 
шест точка пет нула 
едно точка седем 
четири нула/ с 
площ 10938 кв.м. 
/десет хиляди 
деветстотин 
тридесет и осем/  с 
начин на трайно 
ползване - 
комплекс за 
образование, 
ведно с 
построените в него 
четириетажна 
масивна сграда със 
сутерен с 

714142.10лв.     
 



предназначение: 
сграда за 
образование с 
идентификатор 
20746.501.740.1  
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
седем четири нула 
точка едно/ със 
застроена площ 
1404 кв.м. /хиляда 
четиристотин и 
четири/, двуетажна 
масивна сграда с 
предназначение: 
сграда за 
образование с 
идентификатор 
20746.501.740.2  
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
седем четири нула 
точка две/ със 
застроена площ 
304 кв.м. /триста и 
четири/, 
едноетажна 
масивна сграда с 
предназначение: 
сграда за 
образование с 
идентификатор 
20746.501.740.3  
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
седем четири нула 
точка три/ със 
застроена площ 
145 кв.м. /сто 
четиридесет и пет/, 
едноетажна 
масивна сграда с 



предназначение: 
сграда за 
образование с 
идентификатор 
20746.501.740.4  
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
седем четири нула 
точка четири/ със 
застроена площ 
307 кв.м. /триста и 
седем/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел. 

9 358 
18.01.2011 

358 с.Чакалци, общ.Джебел, Имот с номер 
000100 /нула нула 
нула едно нула 
нула/ в землището 
на с.Чакалци, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 80128 
/осем нула едно 
две осем/ с площ 
13.878 дка. /едно 
три точка осем 
седем осем/, начин 
на трайно ползване 
- пасище мера, 
категория - шеста. 

18319.00лв.     
 

10 359 
23.03.2011 

359 гр.Джебел, местост 
"Дюганолларъ ер" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.1001 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка едно нула 
нула едно/ в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 

919.70лв.     
 



седем четири шест/ 
с площ 479 кв.м. 
/четиристотин 
седемдесет и 
девет/, начин на 
трайно ползване - 
пасище. 

11 360 
23.03.2011 

360 гр.Джебел, местност 
"Дюганолларъ ер" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.4 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка четири/ в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1048 кв.м. 
/хиляда 
четиридесет и 
осем/, начин на 
трайно ползване - 
пасище. 

2012.20 лв.     
 

12 361 
23.03.2011 

361 гр.Джебел, местност 
"Дюганолларъ ер" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.6 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка шест/ в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 790 кв.м. 
/седемстотин и 
деведесет/, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

1516.80 лв.     
 

13 362 
23.03.2011 

362 гр.Джебел, местност 
"Дюганолларъ ер" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.8 /две 
нула седем четири 

541.40 лв.     
 



шест точка едно 
пет точка осем/ в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 282 кв.м. 
/двеста осемдесет 
и две/, начин на 
трайно ползване - 
пасище. 

14 363 
23.03.2011 

363 гр.Джебел, местност "Балък 
орач" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.24 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка две 
четири / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 195 кв.м. 
/сто деведесет и 
пет/, начин на 
трайно ползване - 
пасище. 

374.40 лв.     
 

15 364 
23.03.2011 

364 гр.Джебел, местност "Гърма" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.25 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка две пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 242 кв.м. 
/две четири две/, 
начин на трайно 
ползване - пасище. 

464.60 лв.     
 



16 365 
23.03.2011 

365 гр.Джебел, местност 
"Кютюклюк" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.37 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка три седем 
/ в землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 797 кв.м. 
/седем девет 
седем/, начин на 
трайно ползване - 
пасище. 

1530.20 лв.     
 

17 366 
23.03.2011 

366 гр.Джебел, местност 
"Кютюклюк" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.49 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка четири 
девет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1063 кв.м. 
/едно нула шест 
три/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

2258.70 лв.     
 

18 367 
23.03.2011 

367 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.51 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка пет едно/ 

3100.80 лв.     
 



в землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1615 кв.м. 
/едно шест едно 
пет/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

19 368 
23.03.2011 

368 гр.Джебел, местност 
"Кютюклюк" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.93 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка девет 
три/ в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 1349 
кв.м. /едно три 
четири девет/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

2590.10 лв.     
 

20 369 
23.03.2011 

369 гр.Джебел, местност "Ени ер" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.88 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка осем 
осем/ в землището 
на гр.Джебел, 

1514.90 лв.     
 



община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 789 
кв.м. /седем осем 
девет/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

21 370 
23.03.2011 

370 гр.Джебел, местност "Коджа 
кору" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.67 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка шест 
седем/ в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 339 кв.м. 
/три три девет/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

650.90 лв.     
 

22 371 
23.03.2011 

371 гр.Джебел, местност "Коджа 
кору" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.66 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка шест 
шест/ в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 

1968.00 лв.     
 



нула седем четири 
шест/ с площ 1025 
кв.м. /едно нула две 
пет/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

23 372 
29.03.2011 

372 гр.Джебел, местност 
"Юртлук" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.243 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка две 
четири три/ в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 606 кв.м. 
/шест нула шест/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

22.30 лв.     
 

24 373 
29.03.2011 

373 гр.Джебел, местност 
"Юртлук" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.242 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка две 
четири две/ в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 

70.40 лв.     
 



с площ 1914 кв.м. 
/едно девет едно 
четири/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

25 374 
29.03.2011 

374 гр.Джебел, местност 
"Юртлук" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.235 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка две три 
пет / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 2639 
кв.м. /две шест три 
девет/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

97.10 лв.     
 

26 375 
29.03.2011 

375 гр.Джебел, местност "Кючук 
кору" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.199 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка едно 
девет девет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 305 кв.м. 

2.80 лв.     
 



/три нула пет/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

27 376 
29.03.2011 

376 гр.Джебел, местност "Кючук 
кору" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.100.186 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
нула нула точка 
едно осем шест / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 933 кв.м. / 
девет три три / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

8.60 лв.     
 

28 377 
13.04.2011 

377 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.70 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка седем 
нула / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 1012 
кв.м. / едно нула 
едно две / по 
кадастралната 

9.30 лв.     
 



карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

29 378 
13.04.2011 

378 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.71 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка седем 
едно / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 259 
кв.м. /две пет девет 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

2.40 лв.     
 

30 379 
13.04.2011 

379 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.75 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка седем 
пет / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 616 
кв.м. / шест едно 
шест / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 

5.70 лв.     
 



гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

31 380 
13.04.2011 

380 гр.Джебел, местност "Саз 
дере" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.105 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка едно нула 
пет / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 410 
кв.м. / четири едно 
нула / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

3,80 лв.     
 

32 381 
13.04.2011 

381 гр.Джебел, местност "Саз 
дере" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.106 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка едно нула 
шест / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 328 
кв.м. / три две осем 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

3.00 лв.     
 



33 382 
13.04.2011 

382 гр.Джебел, местност "Кърма" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.10.127 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
нула точка едно 
две седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1259 кв.м. / 
едно две пет девет 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

11.60 лв.     
 

34 383 
13.04.2011 

383 гр.Джебел, местност 
"Кютюклюк" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.15.97 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
пет точка девет 
седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 157 кв.м. / 
едно пет седем / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

1.40 лв.     
 

35 384 
13.04.2011 

384 гр.Джебел, местност "Каршъ" Поземлен имот с 
идентификатор 

6.60 лв.     
 



20746.17.147 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
седем точка едно 
четири седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 712 кв.м. / 
седем едно две / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

36 385 
13.04.2011 

385 гр.Джебел, местност "Гърма" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.10.118 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
нула точка едно 
едно осем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 407 кв.м. / 
четири нула седем / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

3.70 лв.     
 

37 386 
13.04.2011 

386 гр.Джебел, местност "Над 
картела" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.10.177 /две 
нула седем четири 

25.90 лв.     
 



шест точка едно 
нула точка едно 
седем седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 705 кв.м. / 
седем нула пет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

38 387 
13.04.2011 

387 гр.Джебел, местност 
"Мезарлък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.37 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка три 
седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 2345 кв.м. / 
две три четири пет / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

21.60 лв.     
 

39 388 
13.04.2011 

388 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.76 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка седем 

11.30 лв.     
 



шест / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 1230 
кв.м. /едно  две три 
нула / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

40 389 
13.04.2011 

389 гр.Джебел, местност 
"Ебишлер баши" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.110.80 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно нула точка 
осем нула / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1375 кв.м. 
/едно три седем пет 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

12.60 лв.     
 

41 390 
13.04.2011 

390 гр.Джебел, местност "Коджа 
тарла" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.110.84 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно нула точка 
осем четири / в 
землището на 

14.30 лв.     
 



гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1551 кв.м. 
/едно пет пет едно / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

42 391 
13.04.2011 

391 гр.Джебел, местност 
"Харинджи ери" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.3 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка три / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1773 кв.м. 
/едно седем седем 
три / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

16.30 лв.     
 

43 392 
13.04.2011 

392 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.25 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка две пет / 
в землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 

2.30 лв.     
 



седем четири шест/ 
с площ 248 кв.м. / 
две четири осем / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

44 393 
13.04.2011 

393 гр.Джебел, местност 
"Бахчалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.29 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка две 
девет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 948 кв.м. / 
девет четири осем / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

8.70 лв.     
 

45 394 
13.04.2011 

394 гр.Джебел, местност 
"Бахчалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.110.30 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно нула точка три 
нула / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 793 
кв.м. / седем девет 

7.30 лв.     
 



три / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

46 395 
13.04.2011 

395 гр.Джебел, местност 
"Бахчалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.110.31 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно нула точка три 
едно / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 3338 
кв.м. / три три три 
осем / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

30.70 лв.     
 

47 396 
13.04.2011 

396 гр.Джебел, местност "Коджа 
юрен" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.42 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка четири 
две / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 415 
кв.м. / четири едно 
пет / по 
кадастралната 

3.80 лв.     
 



карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

48 397 
13.04.2011 

397 гр.Джебел, местност 
"Мезарлък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.48 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка четири 
осем / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 347 
кв.м. / три четири 
седем / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

3.20 лв.     
 

49 398 
09.05.2011 

398 ул."Йълдъръм" № 9, 
гр.Джебел, 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.502.1531 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула две точка 
едно пет три едно / 
с площ 622 кв.м. 
/шест две две / 
ведно с 
построената в него 
триетажна масивна 
сграда с 
идентификатор 
20746.502.1531.1 
/две нула седем 
четири шест точка 

52 720.80 лв.     
Номер по 
предходен 
план: 
пл.сн.№ 
427, кв.97, 
парцел 
ХVІ 



пет нула две точка 
едно пет три едно 
точка едно /със 
застроена площ 
133 кв.м. / едно три 
три / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел с начин 
на трайно ползване 
- Административна 
делова сграда. 

50 399 
10.05.2011 

399 гр.Джебел, местност 
"Бююджик" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.110.147 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно нула точка 
едно четири седем / 
в землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1781 кв.м. / 
едно седем осем 
едно / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

16.40 лв.     
 

51 400 
10.05.2011 

400 гр.Джебел, местност 
"Бююджик" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.110.148 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно нула точка 
едно четири осем / 
в землището на 

11.50 лв.     
 



гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1247 кв.м. / 
едно две четири 
седем / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

52 401 
10.05.2011 

401 гр.Джебел, местност 
"Бююджик" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.110.149 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно нула точка 
едно четири девет / 
в землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 479 кв.м. / 
четири седем девет 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

4.50 лв.     
 

53 402 
10.05.2011 

402 гр.Джебел, местност "Ада 
бурун" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.137 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка едно три 
седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 

1.00 лв.     
 



Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 110 кв.м. 
/едно едно нула / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

54 403 
10.05.2011 

403 гр.Джебел, местност "Чаир 
тарла" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.139 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка едно три 
осем / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 254 
кв.м. / две пет 
четири / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

2.30 лв.     
 

55 404 
10.05.2011 

404 гр.Джебел, местност "Къшла" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.264 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка две 
шест четири / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 

12.60 лв.     
 



седем четири шест/ 
с площ 1371 кв.м. 
/едно три седем 
едно / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

56 405 
10.05.2011 

405 гр.Джебел, местност "Къшла" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.289 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка две 
осем девет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 842 кв.м. 
/осем четири две / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

7.70 лв.     
 

57 406 
10.05.2011 

406 гр.Джебел, местност "Ев 
алтъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.305 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка три нула 
пет / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 609 

5.60 лв.     
 



кв.м. /шест нула 
девет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

58 407 
10.05.2011 

407 гр.Джебел, местност "Къшла" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.309 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка три нула 
девет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1074 кв.м. 
/едно нула седем 
четири / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

9.90 лв.     
 

59 408 
25.05.2011 

408 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.205 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка две 
нула пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 620 кв.м. / 

5.70 лв.     
 



шест две нула / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

60 409 
25.05.2011 

409 гр.Джебел, местност "Орта 
парча" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.189 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка едно 
осем девет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 910 кв.м. / 
девет едно нула / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

8.30 лв.     
 

61 410 
25.05.2011 

410 гр.Джебел, местност "Орта 
парча" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.185 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка едно 
осем пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 180 кв.м. / 
едно осем нула / по 
кадастралната 

1.70 лв.     
 



карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

62 411 
25.05.2011 

411 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.177 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка едно 
седем седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 224 кв.м. / 
две две четири / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

2.00 лв.     
 

63 412 
25.05.2011 

412 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.176 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка едно 
седем шест / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 2080 кв.м. / 
две нула осем нула 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 

19.10 лв.     
 



регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

64 413 
25.05.2011 

413 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.178 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка едно 
седем осем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 236 кв.м. / 
две три шест / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

2.20 лв.     
 

65 414 
25.05.2011 

414 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.180 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка едно 
осем нула / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 295 кв.м. / 
две девет пет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 

2.70 лв.     
 



на трайно ползване 
- пасище. 

66 415 
28.05.2011 

415 гр.Джебел, местност "Ев 
алтъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.231 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка две три 
едно / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 347 
кв.м. / три четири 
седем / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

3.20 лв.     
 

67 416 
28.05.2011 

416 гр.Джебел, местност "Ада 
бурун" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.153 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка едно пет 
три / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 759 
кв.м. / седем пет 
девет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

7.00 лв.     
 



68 417 
28.05.2011 

417 гр.Джебел, местност 
"Мехмед янъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.151 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка едно пет 
едно / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 228 
кв.м. /  две две осем 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

2.10 лв.     
 

69 418 
28.05.2011 

418 гр.Джебел, местност "Ада 
бурун" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.152 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка едно пет 
две / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 923 
кв.м. / девет две 
три / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

8.50 лв.     
 

70 419 
07.06.2011 

419 гр.Джебел, местност "Ев 
алтъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.238 /две 

5.60 лв.     
 



нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка две три 
осем / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 618 
кв.м. / шест едно 
осем / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- селскостопански, 
горски и 
ведомствет път. 

71 420 
17.06.2011 

420 гр.Джебел, местност 
"Харман тарла" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.466 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка четири 
шест шест / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1468 кв.м. / 
едно четири шест 
осем / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

54.00 лв.     
 

72 421 
17.06.2011 

421 гр.Джебел, местност 
"Харман тарла" 

Поземлен имот с 
идентификатор 

169.90 лв.     
 



20746.11.469 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка четири 
шест девет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 4618 кв.м. / 
четири шест едно 
осем / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

73 422 
17.06.2011 

422 гр.Джебел, местност "Гулас 
башъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.474 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка четири 
седем четири / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 668 кв.м. / 
шест шест осем / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

24.50 лв.     
 

74 423 
17.06.2011 

423 гр.Джебел, местност "Гулас 
башъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.475 /две 

10.50 лв.     
 



нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка четири 
седем пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 284 кв.м. / 
две осем четири / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

75 424 
28.06.2011 

424 гр.Джебел, местност "Гьол 
чаир" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.72 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка седем 
две / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 182 
кв.м. / едно осем 
две / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

6.60 лв.     
 

76 425 
28.06.2011 

425 гр.Джебел, местност "Гьол 
чаир" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.67 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 

35.60 лв.     
 



две точка шест 
седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 970 кв.м. / 
девет седем нула / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

77 426 
28.06.2011 

426 гр.Джебел, местност 
"Хамбар дере" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.60 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка шест 
нула / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 3995 
кв.м. / три девет 
девет пет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

147.00 лв.     
 

78 427 
28.06.2011 

427 гр.Джебел, местност "Гьол 
чаир" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.17 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка едно 
седем / в 

82.30 лв.     
 



землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 2237 кв.м. / 
две две три седем / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

79 428 
28.06.2011 

428 гр.Джебел, местност "Гьол 
чаир" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.42 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка четири 
две / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 376 
кв.м. / три седем 
шест / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

13.80 лв.     
 

80 429 
28.06.2011 

429 гр.Джебел, местност 
"Харман тарла" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.485 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка четири 
осем пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 

6.90 лв.     
 



Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 755 кв.м. / 
седем пет пет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

81 430 
28.06.2011 

430 гр.Джебел, местност 
"Харман тарла" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.483 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка четири 
осем три / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 233 кв.м. / 
две три три / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

2.10 лв.     
 

82 431 
28.06.2011 

431 гр.Джебел, местност "Дам 
алтъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.110.482 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно нула точка 
четири осем две / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 

77.30 лв.     
 



седем четири шест/ 
с площ 2101 кв.м. / 
две едно нула едно 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

83 432 
11.07.2011 

432 гр.Джебел, местност 
"Дирмен башъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.422 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка четири 
две две / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1257 кв.м. / 
едно две пет седем 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

11.50 лв.     
 

84 433 
11.07.2011 

433 гр.Джебел, местност "Кору 
юз" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.110.412 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно нула точка 
четири едно две / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 7716 кв.м. / 

70.90 лв.     
 



седем седем едно 
шест / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

85 434 
14.07.2011 

434 гр.Джебел, местност 
"Капанджък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.110.355 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно нула точка три 
пет пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 2464 кв.м. / 
две четири шест 
четири / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

22.60 лв.     
 

86 435 
14.07.2011 

435 гр.Джебел, местност 
"Кумлук" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.344 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка три 
четири четири / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 573 кв.м. / 

5.20 лв.     
 



пет седем три / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

87 436 
14.07.2011 

436 гр.Джебел, местност 
"Кумлук" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.345 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка три 
четири пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1279 кв.м. / 
едно две седем 
девет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

11.70 лв.     
 

88 437 
14.07.2011 

437 гр.Джебел, местност 
"Кумлук" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.357 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка три пет 
седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 524 кв.м. / 
пет две четири / по 

4.80 лв.     
 



кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

89 438 
19.07.2011 

438 гр.Джебел, местност "Ев 
башъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.403 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка четири 
нула три/ в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1115 кв.м. / 
едно едно едно пет 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

10.20 лв.     
 

90 439 
19.07.2011 

439 гр.Джебел, местност 
"Газалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.361 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка три 
шест едно / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 2123 кв.м. 
/две едно две три / 
по кадастралната 
карта и 

19.50 лв.     
 



кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

91 440 
19.07.2011 

440 гр.Джебел, местност 
"Газалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.362 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка три 
шест две / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 988 кв.м. 
/девет осем осем / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

9.00 лв.     
 

92 441 
19.08.2011 

441 гр.Джебел, местност "Чай" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.285 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка две осем 
пет / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 4550 
кв.м. / четири пет 
пет нула / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 

167.40 лв.     
 



гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

93 442 
19.08.2011 

442 гр.Джебел, местност "Арк 
алтъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.293 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка две девет 
три / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 270 
кв.м. / две седем 
нула / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

9.90 лв.     
 

94 443 
19.08.2011 

443 гр.Джебел, местност "Арк 
алтъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.288 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка две осем 
осем / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 1082 
кв.м. / едно нула 
осем две / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 

39.80 лв.     
 



- пасище. 
95 444 

19.08.2011 
444 гр.Джебел, местност "Кючук 

чаир" 
Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.275 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка две 
седем пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1841 кв.м. / 
едно осем четири 
едно / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

67.70 лв.     
 

96 445 
19.08.2011 

445 гр.Джебел, местност "Кючук 
чаир" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.371 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка три 
седем едно / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 293 кв.м. / 
две девет три / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

10.80 лв.     
 



97 446 
19.08.2011 

446 гр.Джебел, местност "Кючук 
чаир" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.364 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка три шест 
четири / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 4734 кв.м. 
/четири седем три 
четири/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

174.20 лв.     
 

98 447 
19.08.2011 

447 гр.Джебел, местност "Кючук 
чаир" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.363 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка три шест 
три / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 1238 
кв.м. / едно две три 
осем / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

45.50 лв.     
 

99 448 448 гр.Джебел, местност "Арк Поземлен имот с 17.10 лв.     



19.08.2011 алтъ" идентификатор 
20746.12.342 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка три 
четири две / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 467 кв.м. / 
четири шест седем 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

 

100 449 
19.08.2011 

449 гр.Джебел, местност "Чай" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.334 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка три три 
четири / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 503 кв.м. / 
пет нула три / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

18.50 лв.     
 

101 450 
19.08.2011 

450 гр.Джебел, местност "Юте 
яка" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.130.8 /две 

4.00 лв.     
 



нула седем четири 
шест точка едно 
три нула  точка 
осем / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 106 
кв.м. / едно нула 
шест / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

102 451 
19.08.2011 

451 гр.Джебел, местност "Юте 
яка" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.130.3 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три нула  точка три / 
в землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 548 кв.м. / 
пет четири осем / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

20.10 лв.     
 

103 452 
19.08.2011 

452 гр.Джебел, местност "Ортака 
чай юстю" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.222 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка две две 

79.30 лв.     
 



две / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 2155 
кв.м. / две едно пет 
пет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

104 453 
19.08.2011 

453 гр.Джебел, местност "Кара ач 
янъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.189 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка едно 
осем девет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 696 кв.м. / 
шест девет шест / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

25.60 лв.     
 

105 454 
19.08.2011 

454 гр.Джебел, местност "Ев 
алтъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.172 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка едно 
седем две / в 
землището на 

21.60 лв.     
 



гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 588 кв.м. / 
пет осем осем / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

106 455 
19.08.2011 

455 гр.Джебел, местност "Бахча" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.210 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка две едно 
нула / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 899 
кв.м. / осем девет 
девет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

33.10 лв.     
 

107 456 
19.08.2011 

456 гр.Джебел, местност "Чай" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.188 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка едно 
осем осем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 

12.20 лв.     
 



20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 331 кв.м. / 
три три едно / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

108 457 
19.08.2011 

457 гр.Джебел, местност "Чай" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.165 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка едно 
шест пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 650 кв.м. / 
шест пет нула / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

`23.90 лв.     
 

109 458 
01.11.2011 

458 гр.Джебел, местност "Гюней" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.297 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка две 
девет седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 

9.30 лв.     
 



с площ 1020 кв.м. / 
едно нула две нула 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

110 459 
01.11.2011 

459 гр.Джебел, местност "Гюней" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.278 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка две 
седем осем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 482 кв.м. / 
четири осем две / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

4.40 лв.     
 

111 460 
01.11.2011 

460 гр.Джебел, местност "Каршъ" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.286 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка две 
осем шест/ в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 852 кв.м. / 
осем пет две / по 

7.80 лв.     
 



кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

112 461 
01.11.2011 

461 гр.Джебел, местност "Каршъ" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.284 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка две 
осем четири/ в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 727 кв.м. / 
седем две седем / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

6.60 лв.     
 

113 462 
01.11.2011 

462 гр.Джебел, местност "Дибек 
алтъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.319 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка три 
едно девет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 262 кв.м. / 
две шест две / по 
кадастралната 
карта и 

2.40 лв.     
 



кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

114 463 
01.11.2011 

463 гр.Джебел, местност 
"Бузалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.131.334 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три едно точка три 
три четири / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 396 кв.м. / 
три девет шест / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

14.50 лв.     
 

115 464 
10.11.2011 

464 гр.Джебел, местност "Гьочук 
алтъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.533 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
едно точка пет три 
три / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 1196 
кв.м. / едно едно 
девет шест / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 

44.00 лв.     
 



гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

116 465 
10.11.2011 

465 гр.Джебел, местност "Гюзле" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.133.200 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три три точка две 
нула нула / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 977 кв.м. / 
девет седем седем 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

8.90 лв.     
 

117 466 
10.11.2011 

466 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.13.204 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три точка две нула 
четири / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1039 кв.м. / 
едно нула три 
девет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 

38.20 лв.     
 



на трайно ползване 
- пасище. 

118 467 
10.11.2011 

467 гр.Джебел, местност "Гюзле 
яка" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.13.197 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три точка едно 
девет седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1528 кв.м. / 
едно пет две осем / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

56.20 лв.     
 

119 468 
10.11.2011 

468 гр.Джебел, местност 
"Дизмеджи ери" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.13.175 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три точка едно 
седем пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 399 кв.м. / 
три девет девет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

14.60 лв.     
 



120 469 
10.11.2011 

469 гр.Джебел, местност 
"Мандра" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.13.153 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три точка едно пет 
три / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 350 
кв.м. / три пет нула / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

12.80 лв.     
 

121 470 
10.11.2011 

470 гр.Джебел, местност 
"Мандра" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.13.206 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три точка две нула 
шест / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 763 
кв.м. / седем шест 
три / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

28.0 лв.     
 

122 471 
10.11.2011 

471 гр.Джебел, местност 
"Мандра" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.13.191 /две 

36.00 лв.     
 



нула седем четири 
шест точка едно 
три точка едно 
девет едно / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 980 кв.м. / 
девет осем нула / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

123 472 
10.11.2011 

472 гр.Джебел, местност "Гюзле" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.133.218 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три три точка две 
едно осем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 2495 кв.м. / 
две четири девет 
пет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

22.90 лв.     
 

124 473 
10.11.2011 

473 гр.Джебел, местност 
"Каяджик" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.23.395 /две 
нула седем четири 

46.90 лв.     
 



шест точка две три 
точка три девет пет 
/ в землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 5108 кв.м. / 
пет едно нула осем 
/ по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

125 474 
15.11.2011 

474 гр.Джебел , улица 
"Йълдъръм" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.502.1530 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула две точка 
едно пет три нула / 
с площ 455 кв.м. / 
четири пет пет / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- за друг вид 
обществен обект, 
комплекс. 

2632.20 лв.     
 

126 475 
22.11.2011 

475 гр.Джебел, местност "Юнуз 
ери" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.130.87 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три нула точка осем 
седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 

13.70 лв.     
 



20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1494 кв.м. / 
едно четири девет 
четири / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

127 476 
22.11.2011 

476 гр.Джебел, местност 
"Харман тарла" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.130.89 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три нула точка осем 
девет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1001 кв.м. / 
едно нула нула 
едно / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

9.20 лв.     
 

128 477 
22.11.2011 

477 гр.Джебел, местност 
"Харман тарла" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.130.94 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три нула точка 
девет четири / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 

23.60 лв.     
 



20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 643 кв.м. / 
шест четири три / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

129 478 
22.11.2011 

478 гр.Джебел, местност "Къшла 
башъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.130.102 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три нула точка едно 
нула две / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 673 кв.м. / 
шест седем три / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

6.10 лв.     
 

130 479 
22.11.2011 

479 гр.Джебел, местност "Орман 
башъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.130.108 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три нула точка едно 
нула осем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 

9.70 лв.     
 



с площ 1055 кв.м. / 
едно нула пет пет / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

131 480 
22.11.2011 

480 гр.Джебел, местност "Къшла 
башъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.130.122 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три нула точка едно 
две две / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 211 кв.м. / 
две едно едно / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

1.90 лв.     
 

132 481 
19.01.2012 

481 гр.Джебел, местност "Юнуз 
ери" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.130.77 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три нула точка 
седем седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 340 кв.м. / 
три четири нула / по 

12.50 лв.     
 



кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

133 482 
19.01.2012 

482 гр.Джебел, местност "Юнуз 
ери" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.130.75 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три нула точка 
седем пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 673 кв.м. / 
шест седем три / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

24.70 лв.     
 

134 483 
19.01.2012 

483 гр.Джебел, местност "Коджа 
тарла" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.130.65 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три нула точка шест 
пет / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 2431 
кв.м. / две четири 
три едно / по 
кадастралната 
карта и 

89.40 лв.     
 



кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

135 484 
19.01.2012 

484 гр.Джебел, местност 
"Юнодораса" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.130.68 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три нула точка шест 
осем / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 2810 
кв.м. / две осем 
едно нула / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

103.40 лв.     
 

136 485 
19.01.2012 

485 гр.Джебел, местност 
"Баалък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.257 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка две 
пет седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 6353 кв.м. / 
шест три пет три / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 

58.50 лв.     
 



гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

137 486 
19.01.2012 

486 гр.Джебел, местност "Къшла" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.260 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка две 
шест нула / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 271 кв.м. / 
две седем едно  / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

2.50 лв.     
 

138 487 
07.02.2012 

487 гр.Джебел, местност "Каршъ" Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.255 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка две 
пет пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 2019 кв.м. / 
две нула едно 
девет  / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 

18.50 лв.     
 



на трайно ползване 
- пасище. 

139 488 
07.02.2012 

488 гр.Джебел, местност "Кум 
дере" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.244 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка две 
четири четири / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 11021 кв.м. / 
едно едно нула две 
едно  / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

100.30 лв.     
 

140 489 
07.02.2012 

489 гр.Джебел, местност 
"Харманлък" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.406 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка 
четири нула шест / 
в землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1918 кв.м. / 
едно девет едно 
осем  / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 

17.60 лв.     
 



на трайно ползване 
- пасище. 

141 490 
07.02.2012 

490 гр.Джебел, местност "Кючюк 
чаир" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.381 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
две точка три осем 
едно / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 /две 
нула седем четири 
шест/ с площ 1269 
кв.м. / едно две 
шест девет  / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

46.16 лв.     
 

142 491 
14.03.2012 

491 гр.Джебел, местност 
"Келеклер" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.343 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка три 
четири три / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1124 кв.м. / 
едно едно две 
четири  / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 

10.30 лв.     
 



- пасище. 
143 492 

14.03.2012 
492 гр.Джебел, местност "Чукур 

чаир" 
Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.340 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка три 
четири нула / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1236 кв.м. / 
едно две три шест  / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

11.30 лв.     
 

144 493 
14.03.2012 

493 гр.Джебел, местност "Юте 
яка" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.355 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка три 
пет пет / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 1358 кв.м. / 
едно три пет осем  / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

12.30 лв.     
 

145 494 494 гр.Джебел, местност "Юте Поземлен имот с 7.50 лв.     



14.03.2012 яка" идентификатор 
20746.132.356 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка три 
пет шест / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 824 кв.м. / 
осем две четири  / 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

 

146 495 
14.03.2012 

495 гр.Джебел, местност "Юте 
яка" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.132.368 /две 
нула седем четири 
шест точка едно 
три две точка три 
шест осем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 /две нула 
седем четири шест/ 
с площ 3087 кв.м. / 
три нула осем 
седем  / по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

28.40 лв.     
 

147 496 
06.07.2012 

496 с.Припек, общ.Джебел Урегулиран 
поземлен имот Х / 

УПИ Х - 179               
-    3478.50 лв. 

    
Договор за 



десет римско /, 
пл.сн.№ 179 /едно 
седем девет/, кв. 8  
/осем/  по ПУП на с. 
Припек, община 
Джебел с площ 
1647 кв.м. /едно 
шест четири седем/ 
ведно с 
построената в него 
триетажна масивна 
сграда - читалище 
със застроена 
площ 245 кв.м. / две 
четири пет /. 
Година на 
построяване 1973 г. 

сграда със ЗП 
245 кв.м.      -  
26104.10 лв. 

учредяван
е на 
безвъзмез
но право 
на строеж 
на 
Народно 
читалище 
" Димитър 
Благоев- 
1963" с. 
Припек от 
28.09.2016 
г. 

148 497 
19.07.2012 

497 гр.Джебел, ул. "Васил 
Левски"  № 12 

1. Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
20746.501.411.3.8 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
четири едно едно 
точка три точка 
осем/ находящ се 
сграда № 3 /три/ на 
ниво -1 /минус 
едно/ със 
застроена площ 
656 кв.м. /шест пет 
шест / 
предназначен за 
склад. 
2. Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
20746.501.411.3.9 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
четири едно едно 
точка три точка 
девет/ находящ се 

обект с РЗП 14 
кв.м. - 1077.30 
лв., обект с РЗП 
27 кв.м. - 2597.10 
лв., обект с РЗП 
656 кв.м. - 
50479.80 лв., 
обект с РЗП 54 
кв.м. - 5194.20 
лв., обект с РЗП 
30 кв.м. - 2885.70 
лв., обект с РЗП 
1149 кв.м. - 
110520.70 лв., 
обект с РЗП 10 
кв.м. - 961.90 лв., 
обект с ЗРП 10 
кв.м. - 961.90 лв., 
обект с РЗП 1186 
кв.м. - 114079.70 
лв. 

    
Поземлен 
имот с 
пл.сн.№ 
411, кв. 25 
по ПУП на 
гр.Джебел
. 



сграда № 3 /три/ на 
ниво -1 /минус 
едно/ със 
застроена площ 27 
кв.м. /две седем / 
предназначен 
ателие. 
3. Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
20746.501.411.3.10 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
четири едно едно 
точка три точка 
едно нула/ находящ 
се сграда № 3 /три/ 
на ниво -1 /минус 
едно/ със 
застроена площ 14 
кв.м. /едно четири / 
предназначен за 
склад. 
4. Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
20746.501.411.3.7 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
четири едно едно 
точка три точка 
седем/ находящ се 
сграда № 3 /три/ на 
ниво 1 /едно/ със 
застроена площ 27 
кв.м. /две седем / 
предназначен за 
трафопост, ниво 2 
със застроена 
площ 27 кв.м. /две 
седем/ 
предназначен за 
склад. 



5. Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
20746.501.411.3.6 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
четири едно едно 
точка три точка 
едно шест/ 
находящ се сграда 
№ 3 /три/ на ниво 1 
/едно/ със 
застроена площ 30 
кв.м. /три нула / 
предназначен за 
офис. 
6. Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
20746.501.411.3.5 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
четири едно едно 
точка три точка пет 
/ находящ се сграда 
№ 3 /три/ на ниво 1 
/едно/ със 
застроена площ 
237 кв.м. /две три 
седем / 
предназначен за 
културно 
обществена 
дейност, ниво 2 
/две/ със застроена 
площ 286 кв.м. /две 
осем шест/ 
предназначен за 
културно 
обществена 
дейност, ниво 3 
/три/ със застроена 
площ 313 кв.м. /три 



едно три/ 
предназначен за 
културно 
обществена 
дейност, ниво 4 
/четири/ със 
застроена площ 
313 кв.м. /три едно 
три/ предназначен 
за културно 
обществена 
дейност. 
7. Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
20746.501.411.3.1 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
четири едно едно 
точка три точка 
едно/ находящ се 
сграда № 3 /три/ на 
ниво 1 / едно/ със 
застроена площ 
466 кв.м. /чети шест 
шест/ 
предназначен за 
културно 
обществена 
дейност, ниво 2 
/две/ със застроена 
площ 720 кв.м. 
/седем две нула/ 
предназначен за 
културно 
обществена 
дейност. 
8 Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
20746.501.411.3.3 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 



четири едно едно 
точка три точка три/ 
находящ се сграда 
№ 3 /три/ на ниво 1 
/едно/ със 
застроена площ 10 
кв.м. /едно нула / 
предназначен 
обслужваща 
дейност. 
9. Самостоятелен 
обект в сграда с 
идентификатор 
20746.501.411.3.4 
/две нула седем 
четири шест точка 
пет нула едно точка 
четири едно едно 
точка три точка 
четири/ находящ се 
сграда № 3 /три/ на 
ниво 1 /едно/ със 
застроена площ 10 
кв.м. /едно нула / 
предназначен 
обслужваща 
дейност, 
разположени в 
поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.411 /две 
нула седем четири 
шест точка пет нула 
едно точка четири 
едно едно/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел . 

149 498 
19.07.2012 

498 с.Козица, общ.Джебел Неурегулиран 
поземлен имот с 
пл.сн.№ 102 /едно 
нула две/ по 
проекто-кадастрал

Двуетажна сграда 
със РЗП 320 кв.м.  
- 6371.10 лв. 
Едноетажна 
сграда със РЗП 

    
 



ния план на 
с.Козица, община 
Джебел с площ 220 
кв.м. /две две нула/ 
ведно с 
построените в него 
двуетажна масивна 
сграда - кметство 
със застроена 
площ 160 кв.м. 
/едно шест нула/ и 
РЗП 320 кв.м. /три 
две нула / 
състояща се от 
първи етаж две 
стаи и салон, втори 
етаж шест стаи и 
салон и 
едноетажна 
масивна сграда 
пристройка към 
сградата /склад/ 
със застроена 
площ 60 кв.м./шест 
нула/ 

60 кв.м.  -   955.70 
лв. 

150 499 
19.07.2012 

499 с.Душинково, общ.Джебел Урегулиран 
поземлен имот ІІІ 
/три римско/, кв. 24 
/две четири/ по ПУП 
на с.Душинково, 
община Джебел с 
площ 1054 кв.м. 
/едно нула пет 
четири / ведно с 
построената в него 
едноетажна 
масивна сграда - 
кметство със 
застроена площ 
137 кв.м. /едно три 
седем/ състоящ се 
от шест стаи и 
коридор. 

Едноетажна 
сграда със ЗП - 
137 кв.м. 4617.40 
лв. 
УПИ с площ 1054 
кв.м. - 2114.70 лв. 

    
 

151 500 500 с.Генерал Гешево, Неурегулиран Едноетажна     



26.07.2012 общ.Джебел поземлен имот с 
пл.сн.№ 174 /едно 
седем четири/, по 
проекто-кадастрал
ния план на 
с.Генерал Гешево, 
община Джебел с 
площ 652 кв.м. 
/шест пет две/ 
ведно с 
построената в него 
едноетажна 
масивна сграда с 
призем - кметство. 
Първи етаж със 
застроена площ  90 
кв.м. /девет нула/, 
състоящ се от 
четири стаи и 
коридор, приземен 
етаж със застроена 
площ 40 кв.м. 
/четири нула/ 
състоящ се от две 
стаи и коридор. 

сграда със РЗП - 
130 кв.м. 3842.20 
лв. 
НУПИ с площ 652 
кв.м. - 1189.20 лв. 

 

152 501 
26.07.2012 

501 с.Папрат, общ.Джебел Неурегулиран 
поземлен имот с 
пл.сн.№ 51 /пет 
едно/, по 
кадастралния план 
на с.Папрат, 
община Джебел с 
площ 271 кв.м. /две 
седем едно/ ведно 
с построената в 
него едноетажна 
масивна сграда с 
призем - кметство. 
Първи етаж със 
застроена площ  93 
кв.м. /девет три/, 
състоящ се от три 
стаи и коридор, 
приземен етаж със 
застроена площ 45 

Едноетажна 
сграда със РЗП - 
135 кв.м. 3136.10 
лв. 
НУПИ с площ 271 
кв.м. - 494.30 лв. 

    
 



кв.м. /четири пет/ 
състоящ се от две 
стаи и коридор. 

153 502 
26.07.2012 

502 с.Папрат, общ.Джебел Имот № 000749 
/нула нула нула 
седем четири 
девет/ в землището 
на с.Папрат, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 55436 /пет 
пет четири три 
шест/ с площ 98 
кв.м. / девет осем / 
по картата за 
възстановената 
собственост на 
с.Папрат, начин на 
трайно ползване - 
пасище. 

0.80 лв.     
Имота е 
образуван 
от имот № 
000298 по 
КВС на 
с.Папрат. 

154 503 
22.08.2012 

503 с.Мишевско, общ.Джебел Двуетажна масивна 
сграда с пл.сн.№ 93 
/девет три / - 
кметство 
с.Мишевско 
състоящ се от 
първи етаж със 
застроена площ  
118 кв.м. /едно 
едно осем/, 
състоящ се от 
четири стаи и 
коридор, втори 
етаж със застроена 
площ 118 кв.м. 
/едно едно осем/ 
състоящ се от три 
стаи и коридор с 
РЗП 236 кв.м. /две 
три шест/ 
построена в 
урегулиран 
поземлен имот І 
/едно римско/, кв.17 
/едно седем/ по 

Едноетажна 
сграда със РЗП - 
236 кв.м.  7954.10 
лв. 

    
 



ПУП на 
с.Мишевско, 
община Джебел. 

155 504 
11.02.2013 

504  с. Плазище, общ. Джебел  Имот № 000057 
/нула нула нула 
нула пет седем/ в 
землището 
с.Плазище, община 
Джебел,   ЕКАТТЕ 
56589 /пет шест пет 
осем девет / с площ 
7186 кв.м. /седем 
едно осем шест / по 
Картата   на 
възстановената 
собственост на с. 
Плазище, начин на 
трайно ползване - 
пасище с храсти. 

 60.40 лв.     
 

156 505 
11.02.2013 

505  с. Плазище, общ. Джебел  Имот № 000037 
/нула нула нула 
нула три седем/ в 
землището 
с.Плазище, община 
Джебел,     ЕКАТТЕ 
56589 /пет шест пет 
осем девет /с площ 
5172 кв.м. /пет едно 
седем две/ по 
Картата   на  
възстановената 
собственост на с. 
Плазище, начин на 
трайно ползване - 
пасище, мера. 

 43.30 лв.     
 

157 506 
17.09.2013 

506 с. Рогозче, община Джебел 
местност "Пин кая" 

Имот № 010039 
/нула  едно нула 
нула  три девет/ в 
землището на с. 
Рогозче, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
62846 /шестдесет и 
две хиляди 
осемстотин 

6.90 лв.     
 



четиридесет и 
шест/ с площ 823 
кв.м. /осемстотин 
двадесет и три/ по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Рогозче, начин на 
трайно ползване - 
пасище, мера. 

158 507 
25.09.2013 

507 с.Казаците, общ.Джебел Имот № 000128 
/нула нула нула 
едно две осем / в 
землището 
с.Казаците, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
35184 /тридесет и 
пет хиляди сто 
осемдесет и 
четири/ с площ 9 
кв.м. /девет/ по 
Картата за 
възстановената 
собственост на с. 
Казаците, начин на 
трайно ползване - 
водостоп. 
съоръжение. 

0.40 лв.     
 

159 508 
26.09.2013 

508 с.Казаците, общ.Джебел Имот № 000203 
/нула нула нула две 
нула три/ в 
землището 
с.Казаците, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
35184 /тридесет и 
пет хиляди сто 
осемдесет и 
четири/ с площ 9 
кв.м. /девет/ по 
Картата за 
възстановената 
собственост на с. 
Казаците, начин на 
трайно ползване - 

0.10 лв.     
 



водостопанско 
съоръжение. 

160 509 
26.09.2013 

509 с.Казаците, общ.Джебел Имот № 000225 
/нула нула нула две 
две пет/ в 
землището на 
с.Казаците, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
35184 /тридесет и 
пет хиляди сто 
осемдесет и 
четири/ с площ 9 
кв.м. /девет/ по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Казаците, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.10 лв     
 

161 510 
26.09.2013 

510 с.Казаците, общ.Джебел Имот № 000427 
/нула нула нула 
четири две седем/ в 
землището на 
с.Казаците, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
35184 /тридесет и 
пет хиляди сто 
осемдесет и 
четири/ с площ 9 
кв.м. /девет/ по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Казаците, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.20 лв.     
 

162 511 
27.09.2013 

511 с.Мрежичко, общ.Джебел Имот № 000633 
/нула нула нула 
шестстотин 
тридесет и три/ в 
землището на 
с.Мрежичко, 

0.40 лв.     
 



община Джебел, 
ЕКАТТЕ 49268 
/четиридесет и 
девет хиляди 
двеста шестдесет и 
осем/ с площ 9 кв.м. 
/девет/ по Картата 
на възстановената 
собственост на с. 
Мрежичко, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

163 512 
27.09.2013 

512 с. Телчарка, община Джебел. Поземлен имот № 
000490 /нула нула 
нула четиристотин 
и деветдесет/ по 
ПУП на с. Телчарка 
с ЕКАТТЕ 72211 
/седемдесет и две 
хиляди двеста и 
единадесет/, 
община Джебел, с 
площ 224.00 
/двеста двадесет и 
четири/ кв.метра, 
начин на трайно 
ползване: 
водостопанско 
съоръжение. 

403.20 лв.     
 

164 513 
27.09.2013 

513 с. Телчарка, община Джебел. Поземлен имот № 
000527 /нула нула 
нула петстотин 
двадесет и седем/ 
по ПУП на с. 
Телчарка с ЕКАТТЕ 
72211 /седемдесет 
и две хиляди 
двеста и 
единадесет/, 
община Джебел, с 
площ 862.00 
/осемстотин 
шестдесет и два/ 

1 551.60 лв.     
 



кв.метра, с начин 
на трайно 
ползване: 
водостопанско 
съоръжение. 

165 514 
17.01.2014 

514 ул. "Кирил и Методий", № 21, 
гр.Джебел 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.1156 
/двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и шест 
точка петстотин и 
едно точка хиляда 
сто петдесет и 
шест/ с площ 709 
кв.м./седемстотин и 
девет/ по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, начин 
на трайно ползване 
- незастроен имот 
за жилищни нужди.. 

4 101.60лв.     
номер по 
предходен 
план: кв. 
13, УПИ 
ХІІІ по 
ПУП на 
гр.Джебел
. 

166 515 
28.01.2014 

515 с. Устрен, общ. Джебел Имот № 000765 
/нула нула нула 
седемстотин 
шестдесет и пет/ в 
землището на с. 
Устрен, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
75201 /седемдесет 
и пет хиляди 
двеста и едно/ с 
площ 378 кв.м. 
/триста седемдесет 
и осем/ по Картата 
на възстановената 
собственост на с. 
Устрен, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

9.10 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот 
№000300 



167 516 
05.02.2014 

516 с.Казаците, общ.Джебел 
местност "Кере тарла" 

Имот № 000123 
/нула нула нула сто 
двадесет и три/ в 
землището на 
с.Казаците, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
35184 /тридесет и 
пет хиляди сто 
осемдесет и 
четири/ с площ 9 
кв.м. /девет/ по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Казаците, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.20 лв.     
 

168 517 
05.02.2014 

517 с.Папрат, общ.Джебел 
местност "Ямач" 

Имот № 000704 
/нула нула нула 
седемстотин и 
четири/ в 
землището на 
с.Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 /петдесет и 
пет хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест/ с 
площ 9 кв.м. /девет/ 
по Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.20 лв.     
 

169 518 
05.02.2014 

518 с.Папрат, общ.Джебел 
местност "Йол алтъ" 

Имот № 000741 
/нула нула нула 
седемстотин 
четиридесет и 
едно/ в землището 
на с.Папрат, 
община Джебел, 

0.10 лв.     
 



ЕКАТТЕ 55436 
/петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест/ с 
площ 4 кв.м. 
/четири/ по Картата 
на възстановената 
собственост на   с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
електропровод. 

170 519 
05.02.2014 

519 с.Папрат, общ.Джебел 
местност "Дюзенлик" 

Имот № 000735 
/нула нула нула 
седемстотин 
тридесет и пет/ в 
землището на 
с.Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 /петдесет и 
пет хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест/ с 
площ 9 кв.м. /девет/ 
по Картата на 
възстановената 
собственост на   с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.30 лв.     
 

171 520 
05.02.2014 

520 с.Папрат, общ.Джебел 
местност "Дюзенлик" 

Имот № 000733 
/нула нула нула 
седемстотин 
тридесет и три/ в 
землището на 
с.Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 /петдесет и 
пет хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест/ с 
площ 9 кв.м. /девет/ 
по Картата на 

0.30 лв.     
 



възстановената 
собственост на   с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

172 521 
05.02.2014 

521 с.Папрат, общ.Джебел 
местност "Чешме башъ" 

Имот № 000730 
/нула нула нула 
седемстотин и 
тридесет/ в 
землището на 
с.Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 /петдесет и 
пет хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест/ с 
площ 409 кв.м. 
/четиристотин и 
девет/ по Картата 
на възстановената 
собственост на   с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

15.00 лв.     
 

173 522 
05.02.2014 

522 с.Папрат, общ.Джебел 
местност "Чешме башъ" 

Имот № 000732 
/нула нула нула 
седемстотин  
тридесет и две/ в 
землището на 
с.Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 /петдесет и 
пет хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест/ с 
площ 4 кв.м. 
/четири/ по Картата 
на възстановената 
собственост на   с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
електропровод. 

0.10 лв.     
 



174 523 
05.02.2014 

523 с.Папрат, общ.Джебел 
местност "Коджа дора" 

Имот № 000722 
/нула нула нула 
седемстотин 
двадесет и две/ в 
землището на 
с.Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 /петдесет и 
пет хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест/ с 
площ 9 кв.м. /девет/ 
по Картата на 
възстановената 
собственост на   с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.30 лв.     
 

175 524 
05.02.2014 

524 с.Сипец, общ.Джебел 
местност "Бахчалък" 

Имот № 000508 
/нула нула нула 
петстотин и осем/ в 
землището на 
с.Сипец, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
70809 /седемдесет 
хиляди осемстотин 
и девет/ с площ 9 
кв.м. /девет/ по 
Картата на 
възстановената 
собственост на  с. 
Сипец, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.20 лв.     
 

176 525 
27.02.2014 

525 с. Ридино, община Джебел Урегулиран 
поземлен имот VII 
(седем) в кв.2 (две) 
по ПУП на с. 
Ридино, община 
Джебел, област 
Кърджали, одобрен 
със Заповед № 

за училището - 26 
026.00 лв. 
за урегулиран 
поземлен имот 
VII - 20 199.40 лв. 

    
 



194/20.05.1988 г. на 
Председателя на 
ИК на 
ОбНС-Джебел, 
отреден за 
училище и 
обществено 
обслужване, с 
площ 8054 (осем 
хиляди петдесет и 
четири) кв. метра, 
ведно с 
построената в него 
през 1970 г. 
двуетажна масивна 
сграда с призем - 
училище със 
застроена площ 
297 (двеста 
деветдесет и 
седем) кв.метра и 
РЗП  - 
891(осемстотин 
деветдесет и един) 
кв.метра. 

177 526 
18.03.2014 

526 с.Телчарка, общ. Джебел 
местност "Гулас башъ" 

Имот № 000529 
/нула нула нула 
петстотин двадесет 
и девет/ в 
землището на 
с.Телчарка, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
72211 /седемдесет 
и две хиляди 
двеста и 
единадесет/ с площ 
1 087 кв.м. /хиляда 
осемдесет и седем/ 
по Картата на 
възстановената 
собственост на   с. 
Телчарка, начин на 
трайно ползване - 
подземни води. 

9.10 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имотите 
000490 и 
000527 



178 527 
25.04.2014 

527 с. Устрен, община Джебел. Неурегулиран 
поземлен имот с 
пл.сн. № 2 (две) в 
урбанизираната 
територия на 
с.Устрен - „Долна 
махала”, общ. 
Джебел с площ 617 
кв.м. (шестстотин и 
седемнадесет 
квадратни метра), 
ведно с 
построените в него: 
Помпена станция - 
2 (две) със 
застроена площ 45 
кв.м. (четиридесет 
и пет квадратни 
метра) и 
черпателен 
резервоар със 
застроена площ 20 
кв.м.(двадесет 
квадратни метра), 
представляващ 
СОЗ-3 (три), пояс I 
(едно римско) по 
ПУП-ПП, одобрен 
със Заповед № 
78/08.03.2011 г. на 
Кмета на Община 
Джебел за обект: 
„Водоснабдяване 
на с. Устрен - 
„Долна махала”. 

НУПИ с пл.сн. № 
2 с площ 617 кв.м. 
- 1 030.60 лв. 
Помпена станция 
- 2 със застроена 
площ 45 кв.м. -1 
386.20 лв. 
Черпателен 
резервоар със 
застроена площ 
20 кв.м. - 616.10 
лв. 

    
 

179 528 
25.04.2014 

528 с. Устрен, общ. Джебел. Поземлен имот № 
000752 (нула, нула, 
нула, седемстотин 
петдесет и две) по 
ПУП-ПП на с. 
Устрен, общ. 
Джебел, одобрен 
със Заповед № 
78/08.03.2011 г. на 
Кмета на община 

32.40 лв.     
 



Джебел с площ 
18.00 кв.м. 
(осемнадесет 
квадратни метра), с 
начин на трайно 
ползване  
„водостопанско 
съоръжение”. 

180 529 
25.04.2014 

529 с. Устрен, общ. Джебел. Поземлен имот № 
000753 (нула, нула, 
нула, седемстотин 
петдесет и три) по 
ПУП-ПП на с. 
Устрен, общ. 
Джебел, одобрен 
със Заповед № 
78/08.03.2011 г. на 
Кмета на община 
Джебел с площ 
27.00 кв.м. 
(двадесет и седем 
квадратни метра), с 
начин на трайно 
ползване  
„водостопанско 
съоръжение”. 

48.60 лв.     
 

181 530 
25.04.2014 

530 местност "Ода Гоз", с. 
Устрен, общ. Джебел. 

Имот № 000301 
(нула, нула, нула, 
триста и едно) в 
землището на с. 
Устрен, с площ 
400.00 кв.м. 
(четиристотин 
квадратни метра) 
по Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Устрен, общ. 
Джебел, с начин на 
трайно ползване  
„водостопанско 
съоръжение”. 

720.00 лв.     
 

182 531 
28.04.2014 

531 с. Устрен, община Джебел. Урегулиран 
поземлен имот I-1 

180.00 лв.     
 



(едно римско, тире, 
едно) кв.1 (едно) по 
частичен ПУП на с. 
Устрен - „Долна 
махала”, 
общ.Джебел, 
одобрен със 
Заповед № 
713/09.12.2009 г. на 
Кмета на Община 
Джебел, с площ 100 
кв. м. (сто 
квадратни метра), 
находящ се в 
урбанизираната 
територия на с. 
Устрен - „Долна 
махала”, отреден 
за санитарно 
охранителна зона – 
пояс I (едно 
римско) към обект 
„Помпена станция с 
каптаж”, за обект: 
„Водоснабдяване 
на с. Устрен - 
„Долна махала”. 

183 532 
04.06.2014 

532 с. Плазище, община Джебел Имот № 000565 
(нула, нула, нула, 
петстотин и 
шестдесет и пет) в 
землището на с. 
Плазище, община 
Джебел, с площ 
1342.00 (хиляда 
триста четиридесет 
и два) кв. метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Плазище, начин на 
трайно ползване - 
пасище, мера. 
Категория на 
земята при 

11.30 лв.     
 



неполивни условия 
- девета. 

184 533 
05.06.2014 

533 с. Плазище, община Джебел Имот № 000908 
(нула, нула, нула, 
деветстотин и 
осем) в землището 
на с. Плазище, 
община Джебел, с 
площ 1184.00 
(хиляда сто 
осемдесет и 
четири) кв. метра 
по Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Плазище, начин на 
трайно ползване - 
пасище, мера. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

9.90 лв.     
Имотът в 
образуван 
от имот № 
000521. 

185 534 
05.06.2014 

534 с. Плазище, община Джебел Имот № 000523 
(нула, нула, нула, 
петстотин двадесет 
и три) в землището 
на с. Плазище, 
община Джебел, с 
площ 2283.00 (две 
хиляди двеста 
осемдесет и три) 
кв. метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Плазище, начин на 
трайно ползване - 
пасище, мера. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

19.20 лв.     
 

186 535 
04.07.2014 

535 с. Папрат, община Джебел. Имот № 000750 
(нула, нула, нула, 

15.40 лв.     
Имотът е 



седемстотин и 
петдесет) в 
землището на с. 
Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436, с площ 1 
834.00 (хиляда 
осемстотин 
тридесет и четири) 
кв. метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
пасище с храсти, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

образуван 
от имот № 
000298 по 
КВС на с. 
Папрат. 

187 536 
04.07.2014 

536 с. Папрат, община Джебел. Имот № 000751 
(нула, нула, нула, 
седемстотин 
петдесет и едно) в 
землището на с. 
Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436, с площ 4 
952.00 (четири 
хиляди 
деветстотин 
петдесет и два) кв. 
метра по Картата 
на възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
пасище с храсти, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

41.60 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000298 по 
КВС на с. 
Папрат. 

188 537 
27.08.2014 

537 местност "Ериклик", с. 
Ридино, община Джебел. 

Имот № 010902 
(нула, десет хиляди 

14.10 лв.     
Имотът е 



деветстотин и две) 
в землището на с. 
Ридино, ЕКАТТЕ 
62654, община 
Джебел, с площ 
583.00 (петстотин 
осемдесет и три) 
кв. метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Ридино, начин на 
трайно ползване - 
местен път. 

образуван 
от имот № 
010199 по 
КВС на с. 
Ридино. 

189 538 
29.08.2014 

538 местност "Ериклик", с. 
Ридино, община Джебел. 

Имот № 010899 
(нула, десет хиляди 
осемстотин 
деветдесет и 
девет) в землището 
на с. Ридино, 
ЕКАТТЕ 62654, 
община Джебел, с 
площ 550.00 
(петстотин и 
петдесет) кв. метра 
по Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Ридино, начин на 
трайно ползване - 
местен път. 

13.30 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
010198 по 
КВС на с. 
Ридино. 

190 539 
08.09.2014 

539 с. Папрат, община Джебел. Имот № 000753 
(нула, нула, нула, 
седемстотин 
петдесет и три) в 
землището на с. 
Папрат, ЕКАТТЕ 
55436, община 
Джебел, с площ 
119.00 (сто и 
деветнадесет) кв. 
метра по Картата 
на възстановената 
собственост на с. 

1.00 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000751 по 
КВС на с. 
Папрат. 



Папрат, начин на 
трайно ползване - 
полски път. 

191 540 
09.10.2014 

540 обл. Кърджали, общ. 
Джебел, гр. Джебел, ул. 
„Еделвайс”. 

Земя с площ 1 
409.00 (хиляда 
четиристотин и 
девет) кв.метра, 
съставляваща 
поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.1075 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и едно, 
точка, хиляда 
седемдесет и пет) 
по Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на гр. 
Джебел, одобрени 
със Заповед № 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
изпълнителния 
директор на АК, 
ведно с 
построената в 
имота двуетажна 
масивна сграда с 
идентификатор 
20746.501.1075.1(д
вадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и едно, 
точка, хиляда 
седемдесет и пет, 
точка, едно) със 
застроена площ 
264.00 (двеста 
шестдесет и 

поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.1075 - 
7 326.80 лв. 
сграда с 
идентификатор 
20746.501.1075.1 
- 28 996.40 лв. 

    
Имот 
20746.501.
1075 - 
идентичен 
по 
местонахо
ждение с 
УПИ 
III-297, кв. 
21 по ПУП 
на 
гр.Джебел
, одобрен 
със 
Заповед 
№ 
882/13.12.
1985 г., 
изменение 
одобрено 
със 
Заповед 
№ 
450/07.09.
2004 г. 



четири) кв.метра, 
състояща се на 
първи етаж от 13 
(тринадесет) стаи, 
коридор, сервизни 
помещения и 
стълбище и на 
втори етаж от  13 
(тринадесет) стаи, 
коридор, сервизни 
помещения и 
стълбище, 
построена през 
1950 година. 

192 541 
29.10.2014 

541 с. Сипец, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000544 
(нула, нула, нула, 
петстотин 
четиридесет и 
четири) в 
землището на с. 
Сипец, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
70809 с площ 2.00 
(два) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Сипец, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.00 лв     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000328 по 
КВС на с. 
Сипец. 

193 542 
29.10.2014 

542 с. Сипец, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000542 
(нула, нула, нула, 
петстотин 
четиридесет и две) 
в землището на с. 
Сипец, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
70809 с площ 7.00 
(седем) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Сипец, начин на 

0.20 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000354 по 
КВС на с. 
Сипец. 



трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

194 543 
29.10.2014 

543 с. Сипец, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000531 
(нула, нула, нула, 
петстотин тридесет 
и едно) в 
землището на с. 
Сипец, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
70809 с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Сипец, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.20 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000317 по 
КВС на с. 
Сипец. 

195 544 
29.10.2014 

544 с. Сипец, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000506 
(нула, нула, нула, 
петстотин и шест) в 
землището на с. 
Сипец, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
70809 с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Сипец, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.20 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000341 по 
КВС на с. 
Сипец. 

196 545 
29.10.2014 

545 с. Сипец, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000488 
(нула, нула, нула, 
четиристотин 
осемдесет и осем) 
в землището на с. 
Сипец, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
70809 с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 

0.20 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000333 по 
КВС на с. 
Сипец. 



възстановената 
собственост на с. 
Сипец, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

197 546 
29.10.2014 

546 с. Папрат, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000724 
(нула, нула, нула, 
седемстотин 
двадесет и четири) 
в землището на с. 
Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.30 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000610 по 
КВС на с. 
Папрат. 

198 547 
29.10.2014 

547 с. Папрат, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000739 
(нула, нула, нула, 
седемстотин 
тридесет и девет) в 
землището на с. 
Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.30 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000301 по 
КВС на с. 
Папрат. 

199 548 
29.10.2014 

548 с. Папрат, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000737 
(нула, нула, нула, 
седемстотин 
тридесет и седем) в 
землището на с. 
Папрат, община 

0.10 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000303 по 
КВС на с. 



Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

Папрат. 

200 549 
29.10.2014 

549 с. Папрат, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000728 
(нула, нула, нула, 
седемстотин 
двадесет и осем) в 
землището на с. 
Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.30 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000129 по 
КВС на с. 
Папрат. 

201 550 
30.10.2014 

550 с. Папрат, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000726 
(нула, нула, нула, 
седемстотин 
двадесет и шест) в 
землището на с. 
Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.30 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000151 по 
КВС на с. 
Папрат. 

202 551 
30.10.2014 

551 с. Папрат, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000720 
(нула, нула, нула, 

0.20 лв.     
Имотът е 



седемстотин и 
двадесет) в 
землището на с. 
Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 с площ 5.00 
(пет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

образуван 
от имот № 
000600 по 
КВС на с. 
Папрат. 

203 552 
30.10.2014 

552 с. Папрат, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000717 
(нула, нула, нула, 
седемстотин и 
седемнадесет) в 
землището на с. 
Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.30 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000030 по 
КВС на с. 
Папрат. 

204 553 
30.10.2014 

553 с. Папрат, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000715 
(нула, нула, нула, 
седемстотин и 
петнадесет) в 
землището на с. 
Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 

0.30 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000035 по 
КВС на с. 
Папрат. 



водостопанско 
съоръжение. 

205 554 
03.11.2014 

554 с.Тютюнче, общ.Джебел. Имот № 017015 
(нула, 
седемнадесет 
хиляди и 
петнадесет)  в 
землището на 
с.Тютюнче, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
73804 с площ 2 200 
(две хиляди и 
двеста) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на  с. 
Тютюнче, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

188.80 лв.     
 

206 555 
08.01.2015 

555 с. Сипец, общ. Джебел, обл. 
Кърджали. 

Имот № 000330 
(нула, нула, нула, 
триста и тридесет) 
в землището на с. 
Сипец, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
70809 с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Сипец, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.10 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000311 по 
КВС на с. 
Сипец. 

207 556 
15.01.2015 

556 гр. Джебел, ул. "Иван Вазов". Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.315 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и едно, 
точка, триста и 

27 221.60 лв.     
Номер по 
предходен 
план: 
пл.сн. № 
315, 
квартал: 
25. 



петнадесет) по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на гр. 
Джебел, одобрени 
със Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
изпълнителния 
директор на АГКК, с 
площ 4587 (четири 
хиляди петстотин 
осемдесет и седем) 
кв.метра, трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана, 
начин на трайно 
ползване - 
обществен 
селищен парк, 
градина. 

208 557 
30.03.2015 

557 с. Папрат, община Джебел. Имот № 000752 
(нула, нула, нула, 
седемстотин 
петдесет и две) в 
землището на с. 
Папрат, ЕКАТТЕ 
55436, община 
Джебел, с площ 
621.00 (шестстотин 
двадесет и един) 
кв. метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
пасище с храсти, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

5.20 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000751 по 
КВС на с. 
Папрат. 



209 558 
30.03.2015 

558 с. Папрат, община Джебел. Имот № 000754 
(нула, нула, нула, 
седемстотин 
петдесет и четири) 
в землището на с. 
Папрат, ЕКАТТЕ 
55436, община 
Джебел, с площ 
4211.00 (четири 
хиляди двеста и 
единадесет) кв. 
метра по Картата 
на възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
пасище с храсти, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

35.40 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000751 по 
КВС на с. 
Папрат. 

210 559 
17.04.2015 

559 с. Тютюнче, общ. Джебел. Имот № 017024 
(нула, 
седемнадесет 
хиляди двадесет и 
четири) в 
землището на с. 
Тютюнче, ЕКАТТЕ 
73804, община 
Джебел, с площ 
236.00 (двеста 
тридесет и шест) 
кв. метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Тютюнче, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

8.70 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
017015 по 
КВС на с. 
Тютюнче. 

211 560 
17.04.2015 

560 с. Тютюнче, общ. Джебел. Имот № 017023 
(нула, 
седемнадесет 
хиляди двадесет и 

72.60 лв.     
- Имотът е 
образуван 
от имот № 



три) в землището 
на с. Тютюнче, 
ЕКАТТЕ 73804, 
община Джебел, с 
площ 1975.00 
(хиляда 
деветстотин 
седемдесет и пет) 
кв. метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Тютюнче, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

017015 по 
КВС на с. 
Тютюнче 
- върху 
имота има 
следните 
ограничен
ия: 11 
електропр
овод 20 kv. 
На 10 m от 
двете 
старни до 
крайните 
проводниц
и или на 
11 m от 
оста на 
електропр
овода, не 
могат да 
се строят 
сгради и 
съоръжен
ия и 
засажда 
високосте
блена 
растителн
ост. 

212 561 
10.07.2015 

561 с. Папрат, местност 
"Дюзенлик". 

Имот № 004089 
(нула, нула, четири 
хиляди осемдесет и 
девет) в землището 
на с. Папрат, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 55436 с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 

0.20 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
004001. 



съоръжение. 
213 562 

10.07.2015 
562 с. Папрат, местност 

"Дюзенлик". 
Имот № 000701 
(нула, нула, нула, 
седемстотин и 
едно) в землището 
на с. Папрат, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 55436 с 
площ 336.00 
(триста тридесет и 
шест) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

8.10 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000040. 

214 563 
10.07.2015 

563 с. Папрат, местност 
"Дюзенлик". 

Имот № 004094 
(нула, нула, четири 
хиляди деветдесет 
и четири) в 
землището на с. 
Папрат, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
55436 с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Папрат, начин на 
трайно ползване - 
водостопанско 
съоръжение. 

0.20 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
004004. 

215 564 
21.01.2016 

564 обл. Кърджали, общ. 
Джебел, с. Казаците, 
местност "Кърма дорасъ". 

Имот № 005018 
(нула, нула, пет 
хиляди и 
осемнадесет) в 
землището на с. 
Казаците, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
35184 (тридесет и 
пет хиляди сто 
осемдесет и 

0.40 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
005011. 



четири) с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Казаците, начин на 
трайно ползване - 
друга селищна 
територия. 

216 565 
21.01.2016 

565 обл. Кърджали, общ. 
Джебел, с. Казаците, 
местност "Кърма дорасъ". 

Имот № 005017 
(нула, нула, пет 
хиляди и 
седемнадесет) в 
землището на с. 
Казаците, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
35184 (тридесет и 
пет хиляди сто 
осемдесет и 
четири) с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Казаците, начин на 
трайно ползване - 
друга селищна 
територия. 

0.40 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
005011. 

217 566 
21.01.2016 

566 обл. Кърджали, общ. 
Джебел, с. Казаците, 
местност "Бъзалък". 

Имот № 007013 
(нула, нула, седем 
хиляди и 
тринадесет) в 
землището на с. 
Казаците, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
35184 (тридесет и 
пет хиляди сто 
осемдесет и 
четири) с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Казаците, начин на 

0.40 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
007004. 



трайно ползване - 
друга селищна 
територия. 

218 567 
21.01.2016 

567 обл. Кърджали, общ. 
Джебел, с. Телчарка, 
местност "Гулас башъ". 

Имот № 004020 
(нула, нула, четири 
хиляди и двадесет) 
в землището на с. 
Телчарка, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
72211(седемдесет 
и две хиляди 
двеста и 
единадесет) с площ 
36.00 (тридесет и 
шест) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Телчарка, начин на 
трайно ползване - 
друга селищна 
територия. 

1.10 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
004003. 

219 568 
21.01.2016 

568 обл. Кърджали, общ. 
Джебел, с. Мрежичко. 

Имот № 000635 
(нула, нула, нула, 
шестстотин 
тридесет и пет) в 
землището на с. 
Мрежичко, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
49268 (четиридесет 
и девет хиляди 
двеста шестдесет и 
осем) с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Мрежичко, начин на 
трайно ползване - 
друга селищна 
територия. 

0.40 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000008. 

220 569 
21.01.2016 

569 обл. Кърджали, общ. 
Джебел, с. Мрежичко. 

Имот № 000641 
(нула, нула, нула, 
шестстотин 

0.40 лв.     
Имотът е 
образуван 



четиридесет и 
едно) в землището 
на с. Мрежичко, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 49268 
(четиридесет и 
девет хиляди 
двеста шестдесет и 
осем) с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Мрежичко, начин на 
трайно ползване - 
друга селищна 
територия. 

от имот № 
000008. 

221 570 
21.01.2016 

570 обл. Кърджали, общ. 
Джебел, с. Мрежичко. 

Имот № 000640 
(нула, нула, нула, 
шестстотин 
четиридесет в 
землището на с. 
Мрежичко, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
49268 (четиридесет 
и девет хиляди 
двеста шестдесет и 
осем) с площ 9.00 
(девет) кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Мрежичко, начин на 
трайно ползване - 
друга селищна 
територия. 

0.40 лв.     
Имотът е 
образуван 
от имот № 
000008. 

222 571 
21.01.2016 

571 обл. Кърджали, общ. 
Джебел, с. Вълкович, 
метност "Базалък". 

Имот № 000159 
(нула, нула, нула, 
сто петдесет и 
девет) в землището 
на с. Вълкович, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 12468 
(дванадесет 

110.40 лв.     
Съгласно 
чл. 3 от 
Договор 
№ 
РД-ДС-16
9/07.12.20
15 г. 



хиляди 
четиристотин 
шестдесет и осем) 
с площ 14522.00 
(четиринадесет 
хиляди петстотин 
двадесет и два) 
кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Вълкович, начин на 
трайно ползване - 
друга селищна 
територия. 

имотът да 
се изполва 
за 
изграждан
е на обект 
"Регионал
ен център 
за 
управлени
е на 
отпадъцит
е - 
претоварн
а станция 
Джебел", 
подобект: 
"Служебен 
път, 
външен 
водопрово
д и 
външно 
ел. 
захранван
е на 
претоварн
а станция 
за битови 
отпадъци"
. 
Към нов 
акт за 
поправка:  
AKT 
N:577/24.1
1.2016 

223 572 
12.02.2016 

572 с. Великденче, община 
Джебел. 

Имот № 010405 
(нула, десет хиляди 
четиристотин и пет) 
в землището на с. 
Великденче, 
ЕКАТТЕ 10389, 
община Джебел, с 
площ 9.00 (девет) 
кв. метра по 

0.10 лв.     
имотът е 
образуван 
от имот № 
010143 по 
КВС на с. 
Великденч
е. 
 



Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Великденче, начин 
на трайно ползване 
- пасище, мера, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

Договор за 
учредяван
е на 
възмезно 
право на 
строеж на 
"АЙ СИ 
ДЖИ БИ" - 
АД ОТ 
20.12.2016 
г. 

224 573 
05.08.2016 

573 с. Папрат, общ. Джебел. Самостоятелен 
обект в 
административна 
едноетажна 
масивна сграда с 
призем - кметство 
с. Папрат, 
находяща се в 
НУПИ с пл.сн. № 51 
(петдесет и едно) 
по кадастралния 
план на с. Папрат, 
общ. Джебел, с 
площ 271 (двеста 
седемдесет и един) 
кв. метра и 
представляващ 
първи етаж - 
кметство със 
застроена площ 
93.00 (деветдесет и 
три) кв. метра, 
състоящ се от три 
стаи и кородор, 
ведно с 
припадащите се 
75.38 (седемдесет 
и пет, точка, 
тридесет и осем) % 
идеални части от 
общите части на 
сградата и 75.38 
(седемдесет и пет, 
точка, тридесет и 

земя - 303.70 лв. 
сграда - 1 635.60 
лв. 

    
 



осем) % идеални 
части от площа на 
НУПИ в размер на 
204.28 (двеста и 
четири, точка,  
двадесет и осем) 
кв. метра. 

225 574 
15.08.2016 

574 гр. Джебел, ул. "Еделвайс" № 
31 

1363/3411 (хиляда 
триста шестдесет и 
три върху три 
хиляди 
четиристотин и 
единадесет) кв. 
метра идеални 
части от поземлен 
имот с 
идентификатор 
20746.501.296 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и едно, 
точка, двеста 
деветдесет и шест) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на гр. 
Джебел, одобрени 
със Заповед № 
РД-18-46 / 
13.07.2010 г. на 
изпълнителния 
директор на АГКК, с 
обща площ 3411.00 
(три хиляди 
четиристотин и 
единадесет) кв. 
метра, ведно с 
построената в него 
сграда с 
идентификатор 
20746.501.296.4 
(двадесет хиляди 

земя - 7 087.60 
лв. 
сграда - 84 780.60 
лв. 

    
 



седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и едно, 
точка, двеста 
деветдесет и шест, 
точка, четири) със 
застроена площ 
339.00 (триста 
тридесет и девет) 
кв. метра, брой 
етажи: два, с 
предназначение: 
здравно заведение, 
състояща се от: 
приземен етаж със 
застроена площ 
339.00 (триста 
тридесет и девет) 
кв. метра със 7 
(седем) броя 
складови 
помещения, 
подготовка - 3 (три) 
броя, студена 
кухня, топла кухня, 
2 (два) броя 
предверия, миялна, 
сушилня, пералня, 
офис, репаратура и 
коридор; първи 
етаж със застроена 
площ 339.00 
(триста тридесет и 
девет) кв. метра с 6 
(шест) броя 
кабинети, чакалня, 
предверие, 
санитарен възел, 
чистачно, клинична 
лаборатория, 
коридор, 
стълбищна клетка, 
регистратура, 2 
(два) броя 



манипулационни, 
имунизаии, 
превързочна, 
филтър и 
изолационен блок и 
втори етаж със 
застроена площ 
339.00 (триста 
тридесет и девет) 
кв. метра със седем 
броя кабинети, 
коридор, санитарен 
възел, чистачно, 
предверие, склад, 
столова - дневна, 
стая- сестри, 
манипулационна, 
чакални - 3 (три) 
броя, офис и 2 (две) 
стаи. 

226 575 
28.10.2016 

575 с. Папрат, община Джебел. Помпена станция с 
черпателен 
резервоар - 
едноетажна сграда, 
стоманобетонна 
монолитна 
конструкция, със 
застроена площ 
71.00 (седемдесет 
и едно) кв. метра, 
построена през 
1990 г. в поземлен 
имот 000512 (нула, 
нула, нула, 
петстотин и 
дванадесет) по 
Картата на 
възстановената 
собственост на 
землището на с. 
Папрат, EKATTE 
55436, общ. 
Джебел. 

2 111.00 лв.     
 

227 576 576 с. Ридино, община Джебел Урегулиран кметство - 9     



01.11.2016 поземлен имот VIII 
(осем римско) в кв.3 
(три) по ПУП на с. 
Ридино, община 
Джебел, област 
Кърджали, одобрен 
със Заповед № 
194/20.05.1988 г. на 
Председателя на 
ИК на 
ОбНС-Джебел, с 
площ 578 
(петстотин 
седемдесет и осем) 
кв. метра, отреден 
за кметство, ведно 
с построената в 
него: двуетажна 
масивна сграда  - 
кметство със 
застроена площ 
252 (двеста 
петдесет и два) кв. 
метра. Година на 
построяване 1968 г. 

698.30 лв. 
урегулиран 
поземлен имот 
VIII - 959.40 лв. 

 

228 577 
24.11.2016 

577 обл. Кърджали, общ. 
Джебел, с. Вълкович, 
метност "Базалък". 

Имот № 000159 
(нула, нула, нула, 
сто петдесет и 
девет) в землището 
на с. Вълкович, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 12468 
(дванадесет 
хиляди 
четиристотин 
шестдесет и осем) 
с площ 14522.00 
(четиринадесет 
хиляди петстотин 
двадесет и два) 
кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Вълкович, начин на 

28 927.80 лв.     
Съгласно 
чл. 3 от 
Договор 
№ 
РД-ДС-16
9/07.12.20
15 г. 
имотът да 
се изполва 
за 
изграждан
е на обект 
"Регионал
ен център 
за 
управлени
е на 
отпадъцит
е - 



трайно ползване - 
друга селищна 
територия. 

претоварн
а станция 
Джебел", 
подобект: 
"Служебен 
път, 
външен 
водопрово
д и 
външно 
ел. 
захранван
е на 
претоварн
а станция 
за битови 
отпадъци"
. 
Възникнал 
от :  AKT 
N:571/21.0
1.2016 

229 578 
02.03.2017 

578 гр. Джебел, местност „Кърма” Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.17.285 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
седемнадесет, 
точка, двеста 
осемдесет и пет) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на гр. 
Джебел, одобрени 
със Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
изпълнителния 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, трайно 
предназначение на 

34.40 лв.     
Стар 
идентифи
катор: 
20746.17.5
; 
Номер по 
предходен 
план: 
017001. 



територията - 
урбанизирана, 
начин на трайно 
ползване - за 
съоръжение на 
водопровод. 

230 579 
02.08.2017 

579 с. Ридино, общ. Джебел. Самостоятелен 
обект в двуетажна 
масивна сграда - 
кметство с. Ридино, 
със застроена 
площ 252 (двеста 
петдесет и два) кв. 
метра, находяща се 
в УПИ VIII (осем 
римско), кв. 3 (три) 
по ПУП на с. 
Ридино, общ. 
Джебел, с площ 578 
(петстотин 
седемдесет и осем) 
кв. метра, 
представляващ: 
самостоятелен 
обект № 1 (едно) 
разположен на 
първи и втори етаж 
на сградата със 
застроена площ на 
първи етаж 72.50 
(седемдесет и две 
цяло и петдесет 
стотни) кв. метра, и 
със застроена 
площ на втори етаж 
88.73 (осемдесет и 
осем цяло и 
седемдесет и три 
стотни) кв. метра, с 
предназначение „за 
делова и 
административна 
дейност” - 
кметство, ведно с 
припадащите се 

земя - 429.40 лв. 
сграда - 2 835.60 
лв. 

    
 



40.43 % 
(четиридесет цяло 
и четиридесет и три 
стотни процента) 
идеални части от 
общите части на 
сградата и ведно с 
припадащите се 
40.43 % 
(четиридесет цяло 
и четиридесет и три 
стотни процента) 
идеални части в 
размер на 233.72 
(двеста тридесет и 
три цяло и 
седемдесет и две 
стотни) кв. метра от 
площта на УПИ. 

231 580 
11.09.2017 

580 с. Тютюнче, община Джебел. Имот № 011053 
(нула, единадесет 
хиляди петдесет и 
три) в землището 
на с. Тютюнче, 
ЕКАТТЕ 73804, 
община Джебел, с 
площ 5086.00 (пет 
хиляди осемдесет и 
шест) кв. метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Тютюнче, начин на 
трайно ползване - 
пасище, мера, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

42.70 лв.     
Имот № 
011047 - 
Зеленчуко
ва култура 
на 
Държавен 
фонд 
„Земедели
е”; Имот 
№ 011048 
- 
Зеленчуко
ва култура 
на Халил 
Махмудов 
Бекиров;И
мот № 
011049 - 
Зеленчуко
ва култура 
на 
Държавен 
фонд 
„Земедели
е”; Имот 



№ 011060 
- пасище с 
храсти на 
земи по 
чл. 19 от 
ЗСПЗЗ; 
Имот № 
011050 - 
дере на 
община 
Джебел;И
мот № 
011051 - 
пасище с 
храсти на 
земи по 
чл. 19 от 
ЗСПЗЗ;Им
от № 
011052 - 
нива на 
Русия 
Младенов
а Асенова 
и Имот № 
011054 - 
пасище, 
мера  на 
земи по 
чл. 19 от 
ЗСПЗЗ; 

232 581 
27.11.2017 

581 с.Ридино,община Джебел, 
местност „Дору юстю”. 

Имот № 
010226(нула, десет 
хиляди  двеста 
двадесет и шест) в 
землището на с. 
Ридино, ЕКАТТЕ 
62654 (шестдесет и 
две хиляди 
шестстотин 
петдесет и четири), 
община Джебел, с 
площ 12 069 
(дванадесет 
хиляди шестдесет 

101.40 лв.     
Имот № 
010167 - 
пасище с 
храсти  на 
земи по 
чл.19 от 
ЗСПЗЗ; 
Имот № 
010462 - 
горски 
стопански 
терен  на 
МЗГ-ДЛ; 



и девет) кв. метра 
по Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Ридино, начин на 
трайно ползване - 
пасище с храсти, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

Имот № 
010302 - 
нива на  
наследниц
и на 
Реджеб 
Салимов 
Алиосман
ов; Имот 
№ 010277 
- нива на 
земи по 
чл.19 от 
ЗСПЗЗ и  
Имот № 
010252 - 
нива на 
наследниц
и на 
Реджеб 
Мюмюн 
Реджеб. 

233 582 
27.11.2017 

582 с.Козица,община Джебел, 
местност „Гьол Чаир ”. 

Имот № 020814 
(нула, двадесет 
хиляди и 
осемстотин и 
четиринадесет) в 
землището на 
с.Козица, ЕКАТТЕ 
37736 (тридесет и 
седем хиляди и 
седемстотин 
тридесет и шест), 
община Джебел, с 
площ 49 208 
(четиридесет и 
девет  хиляди  
двеста и осем) 
кв.метра по 
Картата на 
възстановената 
собственост на с. 
Козица, начин на 
трайно ползване - 
пасище с храсти, 

413.30 лв.     
Имот№ 
020703 - 
ливада на 
Байрам 
Юсуф 
Сюлейман
; Имот № 
020704 - 
нива на 
Кязим 
Юсуф 
Халил;Им
от № 
020709 - 
ливада на 
земи по 
чл.19 от 
ЗСПЗЗ; 
Имот № 
020710 - 
пасище,ме
ра на земи 



категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

по чл.19 от 
ЗСПЗЗ; 
Имот № 
020711 - 
нива на 
наследниц
и на Хасан  
Османов  
Халилов;И
мот № 
020727 - 
нива  на 
наследниц
и на 
Реджеб 
Османов 
Хасанов; 
Имот № 
020729 - 
нива на 
земи по 
чл.19 от 
ЗСПЗЗ;Им
от № 
020730 - 
нива на 
Надие 
Мюмюн 
Ахмед;Им
от  № 
020731 - 
нива на 
Халибрям 
Хасан 
Ахмед;Им
от  № 
020761 - 
пасище,ме
ра на 
Реджеб 
Халибрям  
Ахмед;Им
от  № 
020760 - 
пасище,ме



ра  на 
наследниц
и на Хасан 
Ахмедов 
Мустафов; 
Имот № 
020762 - 
пасище с 
храсти на 
земи по 
чл.19 от 
ЗСПЗЗ;Им
от  № 
020763 - 
пасище,ме
ра на 
наследниц
и на 
Ибрям 
Ахмед 
Хасан;Имо
т  № 
020764 - 
ливада на 
Милко 
Йосифов 
Йосифов и 
др.;Имот  
№ 020735 
- 
пасище,ме
ра на  
наследниц
и на Адем 
Йозтюрк;И
мот  № 
020733 - 
пасище,ме
ра на 
Реджеб 
Халибрям 
Ахмед;Им
от  № 
020732 - 
нива на 



Ахмед 
Халибрям 
Алиосман 
и др.;Имот  
№ 020813 
- ливада 
на 
наследниц
и на 
Андрей 
Юриев 
Атанасов;
Имот  № 
020715 - 
пасище,ме
ра на 
Ахмед 
Халибрям 
Алиосман 
и др.;Имот  
№ 020714 
- 
пасище,ме
ра на 
Ахмед 
Халибрям 
Алиосман 
и др.;Имот  
№ 020712 
- нива на  
наследниц
и на 
Ибрям 
Ахмед 
Хасан.   
 
Имотът е 
образуван 
от Имот 
№020705 

234 583 
27.11.2017 

583 с.Ридино,община Джебел, 
местност „Сърт”. 

Имот № 010167 
(нула, десет хиляди  
сто шестдесет и 
седем) в 
землището на с. 

157.30 лв.     
Имот № 
010121 - 
нива на 
наследниц



Ридино, ЕКАТТЕ 
62654 (шестдесет и 
две хиляди 
шестстотин 
петдесет и четири), 
община Джебел, с 
площ 18 731.00 
(осемнадесет 
хиляди 
седемстотин  
тридесет и едно) кв. 
метра по Картата 
на възстановената 
собственост на с. 
Ридино, начин на 
трайно ползване - 
пасище с храсти, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

и на Халил 
Мустафа 
Сюлейман
; Имот № 
010099 - 
нива на 
наследниц
и на 
Шукри 
Мюмюн 
Алиосман;
Имот № 
010122 - 
пасище,ме
ра на 
наследниц
и на Хасан 
Юмер 
Халил; 
Имот № 
010462 - 
горски 
стопански 
терен  на 
МЗГ-ДЛ;И
мот № 
010226 - 
пасище с 
храсти на 
земи по 
чл.19 от 
ЗСПЗЗ  и  
Имот № 
010120 - 
ливада на 
земи по 
чл.19 от 
ЗСПЗЗ. 

235 584 
08.12.2017 

584 гр. Джебел, кв.”Брягово” 4172/4194 (четири 
хиляди и сто 
седемдесет и две 
върху четири 
хиляди сто 
деветдесет и 
четири) идеални 

15 966.20 лв.     
Номер по 
преходния 
план: 
квартал:29
,УПИ 
VIII,пл.сн.



части от 
поземления имот с 
идентификатор 
20746.502.50(дваде
сет хиляди  
седемстотин 
четиридесет и 
шест,точка,петстот
ин и 
две,точка,петдесет
) по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри  на 
гр.Джебел, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0г. на 
Изпълнителния 
директор на АГКК, 
целият с площ  
4194(четири 
хиляди сто 
деветдесет и 
четири) 
кв.метра.Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана,начи
н на трайно 
ползване - за обект 
за детско 
заведение. 

№ 50 по 
ПУП на 
гр.Джебел
,одобрен 
със 
Заповед 
№ 
882/13.12.
1985г. 

236 585 
12.01.2018 

585 гр. Джебел, кв.”Прогрес” Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.503.1548 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и 
три,точка,хиляда 
петстотин 
четиридесет и 

505.20 лв.     
Стар 
идентифи
катор: 
20746.503.
1439 
Номер по 
преходния 
план: 
квартал: 
64,парцел:



осем) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на гр. 
Джебел, одобрени 
със Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0г. на 
изпълнителния 
директор на АГКК, с 
площ 132.00(сто 
тридесет и 
две)кв.метра,трайн
о предназначение 
на територията - 
урбанизирана, 
начин на трайно 
ползване - за алея. 

II 

237 586 
12.01.2018 

586 гр. Джебел, ул.”Иван Вазов”. Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.1045 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и 
едно,точка,хиляда 
четиридесет и пет) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на гр. 
Джебел, одобрени 
със Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
изпълнителния 
директор на АГКК и 
изменена със 
Заповед 
КД-14-09-101/03.06.
2013г. на 
началника на 
СГКК-Кърджали, с 

287 069.10 лв.     
20746.501.
1142; 
20746.501.
1434; 
20746.501.
328; 
20746.12.1
54; 
20746.501.
1144; 
20746.501.
1146; 
20746.501.
327; 
20746.501.
1128; 
20746.501.
1046; 
20746.501.
262; 
20746.501.
1129; 
20746.501.
1141; 
20746.501.



площ 49 623 
(четиридесет и 
девет хиляди 
шестстотин 
двадесет и 
три)кв.метра,трайн
о предназначение 
на територията - 
урбанизирана, 
начин на трайно 
ползване - 
обществен 
селищен 
парк,градина. 

1080  и  
20746.501.
1143 
 
Номер по 
преходния 
план: 
квартал: 
12 

238 587 
18.04.2018 

587 с. Плазище. Поземлен имот с 
идентификатор 
56589.1.945 
(петдесет и шест 
хиляди петстотин 
осемдесет и девет 
точка едно точка 
деветстотин 
четиридесет и пет) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на  с. 
Плазище, одобрени 
със Заповед 
РД-18-268/31.01.20
18 г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 92 
(деветдесет и два) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска и с 
начин на трайно 
ползване: пасище. 

0.80   лв.     
имотът е 
образуван 
от имот № 
000908 по 
КВС на 
с.Плазище 

239 588 
18.04.2018 

588 с. Плазище. Поземлен имот с 
идентификатор 
56589.1.946 

9.20 лв.     
имотът е 
образуван 



(петдесет и шест 
хиляди петстотин 
осемдесет и девет 
точка едно точка 
деветстотин 
четиридесет и 
шест) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на с. 
Плазище, одобрени 
със Заповед 
РД-18-268/31.01.20
18 г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 1092 (хиляда 
деветдесет и две) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска и с 
начин на трайно 
ползване: пасище. 

от имот № 
000908 по 
КВС на с. 
Плазище. 

240 589 
08.06.2018 

589 с.Софийци, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
68120.10.3 
(шестдесет и осем 
хиляди  сто 
двадесет точка  
десет точка три) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Софийци, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-379/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 4353 (четири 
хиляди триста 

269.70 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
010003 



петдесет и три) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска и с 
начин на трайно 
ползване: пасище, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- трета. 

241 590 
08.06.2018 

590 с.Софийци, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
68120.10.6 
(шестдесет и осем 
хиляди  сто 
двадесет точка 
десет точка шест) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Софийци, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-379/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 332 (триста 
тридесет и два) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска и с 
начин на трайно 
ползване: пасище, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- трета. 

20.60 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
010006 

242 591 
08.06.2018 

591 с.Софийци, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
68120.10.7 

10.90 лв.     
Номер на 
преходен 



(шестдесет и осем 
хиляди и сто 
двадесет точка 
десет точка седем) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Софийци, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-379/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен  
директор на АГКК, с 
площ 176 (сто 
седемдесет и шест) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска и с 
начин на трайно 
ползване: пасище, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- трета. 

план: 
010007 

243 592 
08.06.2018 

592 с.Софийци, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
68120.10.353 
(шестдесет и осем 
хиляди  сто 
двадесет точка 
десет точка триста 
петдесет и три) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Софийци, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-379/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 

260.60 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
010353 



директор на АГКК, с 
площ 4207 (четири 
хиляди двеста и 
седем) кв.метра, с 
трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска и с 
начин на трайно 
ползване: пасище, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- трета. 

244 593 
08.06.2018 

593 с.Софийци, общ.Джебел, 
обл.кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
68120.10.364 
(шестдесет и осем 
хиляди  сто 
двадесет точка 
десет точка триста 
шестдесет и 
четири) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Софийци, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-379/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 615 
(шестстотин и 
петнадесет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска и с 
начин на трайно 
ползване: пасище, 
категория на 
земята при 

38.10  лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
010364 



неполивни условия 
- трета. 

245 594 
08.06.2018 

594 с.Софийци, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
68120.10.378 
(шестдесет и осем 
хиляди  сто 
двадесет точка 
десет точка триста 
седемдесет и осем) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Софийци, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-379/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 3926 (три 
хиляди 
деветстотин 
двадесет и шест) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска и с 
начин на трайно 
ползване: пасище, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- трета. 

243.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
010378 

246 595 
08.06.2018 

595 с.Софийци, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
68120.10.383 
(шестдесет и осем 
хиляди  сто 
двадесет точка  
десет  точка триста 
осемдесет и три) по 
кадастралната 

171.00 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
010383 



карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Софийци, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-379/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 2761 (две 
хиляди 
седемстотин 
шестдесет и едно) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска и с 
начин на трайно 
ползване: пасище, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- трета. 

247 596 
08.06.2018 

596 с.Софийци, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
68120.10.385 
(шестдесет и осем 
хиляди  сто 
двадесет точка  
десет точка  триста 
осемдесет и пет) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Софийци, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-379/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 555 
(петстотин 

34.40 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
010385 



петдесет и пет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
земеделска и с 
начин на трайно 
ползване: пасище, 
категория на 
земята при 
неполивни условия 
- трета. 

248 597 
08.06.2018 

597 с.Софийци,общ.Джебел,обл.
Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
68120.10.767 
(шестдесет и осем 
хиляди сто 
двадесет точка 
десет точка 
седемстотин 
шестдесет и седем) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Софийци, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-379/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 216.00 
(двеста и 
шестнадесет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
съоръжение на 
водопровод. 

419.90  лв.     
Стар 
идентифи
катор:6812
0.10.436 
 
Номер на 
преходен 
план: 
010767. 
. 

249 598 
31.10.2018 

598 с. Тютюнче, местност „Казал 
тарла” общ.Джебел, 

Поземлен имот с 
идентификатор 

45.20 лв.     
Номер на 



обл.Кърджали. 73804.18.15 
(седемдесет и три 
хиляди осемстотин 
и четири точка 
осемнадесет точка 
петнадесет) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Тютюнче, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-38/04.01.201
8г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

преходен 
план: 
018015 

250 599 
31.10.2018 

599 с.Тютюнче, местност „Казал 
тарла”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
73804.18.16 
(седемдесет и три 
хиляди осемстотин 
и четири точка 
осемнадесет точка 
шестнадесет) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Тютюнче, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 

45.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
018016 



Заповед 
РД-18-38/04.01.201
8г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

251 600 
31.10.2018 

600 с.Тютюнче, местност „Казал 
тарла”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
73804.18.17 
(седемдесет и три 
хиляди осемстотин 
и четири точка 
осемнадесет точка 
седемнадесет) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Тютюнче, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-38/04.01.201
8г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн

45.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
018017 



о съоръжение. 
252 601 

31.10.2018 
601 с.Тютюнче, местност „Казал 

тарла”,  общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
73804.18.24 
(седемдесет и три 
хиляди осемстотин 
и четири точка 
осемнадесет точка 
двадесет и четири) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Тютюнче, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-38/04.01.201
8г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 8.00 (осем) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

40.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
018024 

253 602 
31.10.2018 

602 с.Тютюнче, местност „Казал 
тарла”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
73804.18.25 
(седемдесет и три 
хиляди осемстотин 
и четири точка 
осемнадесет точка 
двадесет и пет) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 

45.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
018025 



с.Тютюнче, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-38/04.01.201
8г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

254 603 
31.10.2018 

603 с. Тютюнче, местност „Казал 
тарла”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
73804.18.29 
(седемдесет и три 
хиляди осемстотин 
и четири точка 
осемнадесет точка 
двадесет и девет) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Тютюнче, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-38/04.01.201
8г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 1.00 (един) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 

5.00 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
018029 



начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

255 604 
31.10.2018 

604 с. Тютюнче, местност „Казал 
тарла”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
73804.18.18 
(седемдесет и три 
хиляди осемстотин 
и четири точка 
осемнадесет точка 
осемнадесет) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Тютюнче, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-38/04.01.201
8г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

45.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
018018 

256 605 
31.10.2018 

605 с.Тютюнче, местност „Казал 
тарла” общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
73804.18.22 
(седемдесет и три 
хиляди осемстотин 
и четири точка 
осемнадесет точка 
двадесет и две) по 

52.90 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
018022 



кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Тютюнче, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-38/04.01.201
8г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

257 606 
31.10.2018 

606 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.81 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
осемдесет и едно) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 

25.10 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004081 



площ 5.00 (пет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

258 607 
31.10.2018 

607 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик” общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.82 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
осемдесет и две) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

45.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004082 

259 608 
31.10.2018 

608 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик” общ.Джебел, 

Поземлен имот с 
идентификатор 

45.20 лв.     
Номер на 



обл.Кърджали. 55436.4.83 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
осемдесет и три) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

преходен 
план: 
004083 

260 609 
31.10.2018 

609 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик” общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.62 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
шестдесет и две) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 

15.10 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004062 



обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 3.00 (три) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

261 610 
31.10.2018 

610 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик” общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.63 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
шестдесет и три) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 

45.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004063 



ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

262 611 
31.10.2018 

611 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.64 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
шестдесет и 
четири) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 8.00 (осем) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

40.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004064 

263 612 
31.10.2018 

612 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.65 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 

45.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004065 



точка четири точка 
шестдесет и пет) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

264 613 
31.10.2018 

613 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.66 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
шестдесет и шест) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 

45.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004066 



Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

265 614 
31.10.2018 

614 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик” общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.67 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
шестдесет и седем) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

45.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004067 



266 615 
31.10.2018 

615 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.68 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
шестдесет и осем) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 3.00 (три) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

15.10 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004068 

267 616 
31.10.2018 

616 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.69 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
шестдесет и девет) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 

10.10 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004069 



с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 2.00 (две) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

268 617 
31.10.2018 

617 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.70 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
седемдесет) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 

45.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004070 



урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

269 618 
31.10.2018 

618 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.74 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
седемдесет и 
четири) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 6.00 (шест) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

30.10 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004074 

270 619 
31.10.2018 

619 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.75 
(петдесет и пет 
хиляди 

45.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004075 



четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
седемдесет и пет) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

271 620 
31.10.2018 

620 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.76 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
седемдесет и шест) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 

35.10 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004076 



РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 7.00 (седем) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

272 621 
31.10.2018 

621 с.Папрат, местност 
„Дюзенлик”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.77 
(петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест 
точка четири точка 
седемдесет и 
седем) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Папрат, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана и с 
начин на трайно 
ползване: за 
водостопанско, 

45.20 лв.     
Номер на 
преходен 
план: 
004077 



хидромелиоративн
о съоръжение. 

273 622 
31.10.2018 

622 гр.Джебел, местност „Ев 
алтъ”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.743 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и шест 
точка единадесет 
точка седемстотин 
четиридесет и три) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК и 
изменен със 
Заповед № 
18-5031/15.04.2014
г. на началника на 
СГКК- Кърджали с 
площ 5.00 (пет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана  и с 
начин на трайно 
ползване: за 
съоръжение на 
канализация. 

45.00 лв.     
Стар 
идентифи
катор: 
20746.11.1
79 

274 623 
31.10.2018 

623 гр.Джебел, местност „Ев 
алтъ”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.744 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и шест 

81.00 лв.     
Стар 
идентифи
катор: 
20746.11.1
79 



точка единадесет 
точка седемстотин 
четиридесет и 
четири) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед № 
РД-18-46/13.07.201
0г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК и 
изменен със 
Заповед № 
18-5031/15.04.2014
г. на началника на 
СГКК- Кърджали с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана  и с 
начин на трайно 
ползване: за 
съоръжение на  
канализация. 

275 624 
31.10.2018 

624 гр.Джебел, местност „Ев 
алтъ”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.11.745 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и шест 
точка единадесет 
точка седемстотин 
четиридесет и пет) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, 

81.00 лв.     
Стар 
идентифи
катор: 
20746.11.1
79 



общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед № 
РД-18-46/13.07.201
0г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК и 
изменен със 
Заповед № 
18-5031/15.04.2014
г. на началника на 
СГКК- Кърджали с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана  и с 
начин на трайно 
ползване: за 
съоръжение на  
канализация. 

276 625 
31.10.2018 

625 гр.Джебел, местност „Кърма” 
общ.Джебел, обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.13.404 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и шест 
точка тринадесет 
точка четиристотин 
и четири) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед № 
РД-18-46/13.07.201
0г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК и 
изменен със 

81.00 лв.     
Стар 
идентифи
катор: 
20746.13.1
2 



Заповед № 
18-5031/15.04.2014
г. на началника на 
СГКК- Кърджали с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана  и с 
начин на трайно 
ползване: за 
съоръжение на  
канализация. 

277 626 
31.10.2018 

626 гр.Джебел, местност 
„Кърма”, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.13.405 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и шест 
точка тринадесет 
точка четиристотин 
и пет) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед № 
РД-18-46/13.07.201
0г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК и 
изменен със 
Заповед № 
18-5031/15.04.2014
г. на началника на 
СГКК- Кърджали с 
площ 9.00 (девет) 
кв.метра, с трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана  и с 

81.00 лв.     
Стар 
идентифи
катор: 
20746.13.1
2 



начин на трайно 
ползване: за 
съоръжение на  
канализация. 

278 627 
31.10.2018 

627 с.Тютюнче, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
73804.11.53 
(седемдесет и три 
хиляди осемстотин 
и четири, точка, 
единадесет, точка, 
петдесет и три) по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
с.Тютюнче, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-38/04.01.201
8г. на 
изпълнителния 
директор на АГКК, с 
площ 5086.00 (пет 
хиляди осемдесет и 
шест) кв.метра, 
трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- 9 (девета). 

42.70 лв.     
Номер по 
преходния 
план: 
квартал: 
011053 
 
Договор за 
учредяван
е на 
безвъзмез
но право 
на строе 
върху 23 
кв. м от 
13.12.2018 
г.  в полза 
на 
областен 
управител 
на област 
Кърджали 

279 628 
01.11.2018 

628 гр. Джебел, ул.”Иван Вазов”. Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.1045 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 

поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.1045-2
87 069.10лв.       
сграда с 
идентификатор 
20746.501.1045.1 

    
20746.501.
1142; 
20746.501.
1434; 
20746.501.
328; 



петстотин и 
едно,точка,хиляда 
четиридесет и пет) 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на гр. 
Джебел, одобрени 
със Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
изпълнителния 
директор на АГКК и 
изменена със 
Заповед 
КД-14-09-101/03.06.
2013г. на 
началника на 
СГКК-Кърджали, с 
площ 49 623 
(четиридесет и 
девет хиляди 
шестстотин 
двадесет и 
три)кв.метра,трайн
о предназначение 
на територията - 
урбанизирана, 
начин на трайно 
ползване - 
обществен 
селищен парк, 
градина, ведно 
построената в 
имота едноетажна 
полумасивна 
сграда с 
идентификатор 
20746.501.1045.1 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и едно, 
точка, хиляда 

-  606.20 лв. 20746.12.1
54; 
20746.501.
1144; 
20746.501.
1146; 
20746.501.
327; 
20746.501.
1128; 
20746.501.
1046; 
20746.501.
262; 
20746.501.
1129; 
20746.501.
1141; 
20746.501.
1080  и  
20746.501.
1143 
 
Номер по 
преходния 
план: 
квартал: 
12 



четиридесет и пет, 
точка, едно), със 
застроена  площ 
32.00 (тридесет и 
два) кв.метра, брой 
етажи:1 (един), 
предназначение - 
култова, 
религиозна сграда. 

280 629 
12.03.2020 

629 гр.Джебел, местност "Над 
гробището" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.10.271 / 
двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, десет, 
точка, двеста 
седемдесет и едно  
/ в землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 / двадесет 
хиляди 
седемстотин 
четиридесет и шест  
/ с площ 1281 / 
хиляда двеста 
осемдесет и един /  
кв. метра, по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска и начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

12.80 лв.     
Номер на 
предходен 
план: 
010271. 

281 630 630 гр.Джебел, общ.Джебел, Поземлен имот с 103.60 лв.     



12.03.2020 обл.Кърджали. идентификатор 
20746.10.264 ( 
двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, десет, 
точка, двеста 
шестдесет и четири 
) находящ се в 
гр.Джебел,общ.Дже
бел,обл.Кърджали, 
по КККР,одобрени 
със Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0г. на 
Изпълнителен 
Директор на АГКК с 
площ 613 ( 
шестстотин и 
тринадесет ) 
кв.метра. Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска и начин 
на трайно ползване 
за 
селскостопански, 
горски, ведомствен 
път.Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- нула. 

Номер по 
предходен 
план - 
010264. 

282 631 
12.03.2020 

631 гр.Джебел, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.10.94 ( 
двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, десет, 
точка, деведесет и 
четири ) находящ 
се в 
гр.Джебел,общ.Дже
бел,обл.Кърджали, 
по КККР, одобрени 

1355.40 лв.     
Номер по 
предходен 
план - 
010094. 



със Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0г. на 
Изпълнителен 
Директор на АГКК с 
площ 6830 ( шест 
хиляди осемстотин 
и тридесет  ) кв.м. 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска и начин 
на трайно ползване 
за 
селскостопански, 
горски, ведомствен 
път. Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- нула. 

283 632 
19.05.2020 

632 гр.Джебел, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.502.1259 ( 
двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и две, 
точка, хиляда 
двеста петдесет и 
девет) находящ се 
в 
гр.Джебел,общ.Дже
бел,обл.Кърджали, 
по КККР,одобрени 
със Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0г. на 
Изпълнителен 
Директор на АГКК с 
площ 2080 ( две 
хиляди и осемдесет 
) кв.метра. Трайно 
предназначение на 
територията - 

12032.80 лв.     
 



урбанизирана. 
Начин на трайно 
ползване - паркинг. 

284 633 
22.05.2020 

633 гр.Джебел, местност "Арк 
алтъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.335 / 
двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
дванадесет, точка, 
триста тридесет и 
пет  / в землището 
на гр.Джебел, 
община Джебел, 
ЕКАТТЕ 20746 / 
двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и шест  
/ с площ 644 / 
шестстотин 
четиридесет и 
четири /  кв. метра, 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, 
одобрени със 
заповед 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК. 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска и начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- шеста. 

25.80 лв.     
Номер на 
предходен 
план: 
012335 



285 634 
22.05.2020 

634 гр.Джебел, местност "Къшла 
башъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.13.124 / 
двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
тринадесет, точка, 
сто двадесет и 
четири  / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 / двадесет 
хиляди 
седемстотин 
четиридесет и шест  
/ с площ 861 / 
осемстотин 
шестдесет и един /  
кв. метра, по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, 
одобрени със 
заповед 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК. 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- шеста. 

37.20 лв.     
Номер на 
предходен 
план: 
013124. 

286 635 
22.05.2020 

635 гр.Джебел, местност "Арк 
алтъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.12.337 / 

18.70 лв.     
Номер на 
предходен 



двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
дванадесет, точка, 
триста тридесет и 
седем / в 
землището на 
гр.Джебел, община 
Джебел, ЕКАТТЕ 
20746 / двадесет 
хиляди 
седемстотин 
четиридесет и шест  
/ с площ 201 / 
двеста и един /  кв. 
метра, по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри на 
гр.Джебел, 
одобрени със 
заповед 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК. 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- друг вид нива. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- шеста. 

план: 
012337. 

287 636 
03.06.2020 

636 ул.Иван Вазов №20, 
гр.Джебел,обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.333 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 

За земята - 92 
419,60 лв. ( 
деведесет и две 
хиляди 
четиристотин и 
деветнадесет 
лева и шестдесет 

    
Сгради, 
които 
попадат 
върху 
имота: 
1.Сграда с 



петстотин и едно, 
точка, триста 
тридесет и три) по 
КККР, одобрени със 
Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
изменение от 
19.05.2020 г., с 
площ 17 917  
(седемнадесет 
хиляди 
деветстотин и 
седемнадесет)  
кв.м. Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана. 
Начин на трайно 
ползване: обект, 
комплекс за 
образование. 
Ведно с 
построените в 
имота сгради, както 
следва: 
1.Училищна сграда 
с идентификатор 
20746.501.333.1 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и едно, 
точка, триста 
тридесет и 
три,точка, едно), 
със застроена 
площ 1031 (хиляда 
тридесет и един) 
кв.м, на 4 етажа, 
МК, построена през 
1967 г. състояща се 

стотинки); 
За сградите - 564 
531,00 лв. ( 
петстотин 
шестдесет и 
четири хиляди 
петстотин 
тридесет и един 
лева). 

идентифи
катор 
20746.501.
333.7 със 
застроена 
площ 49 
кв.м., брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
сграда за 
енергопро
изводство; 
2.Сграда с 
идентифи
катор 
20746.501.
333.8 със 
застроена 
площ 37 
кв.м., брой 
етажи 1, 
предназна
чение: 
сграда за 
енергопро
изводство. 



от: 
Сутерен: котелно 
помещение и склад 
за гориво; 
Първи етаж: учебен 
кабинет по 
готварство и 
сервиране, 
кухненски болок, 
столова, зкусвалня, 
три сервизни 
помещения, склад 
и две тоалетни; 
Втори етаж: три 
административни 
помещения, 
учителска стая, 
седем учебни 
кабинета и 
санитарен възел; 
Трети етаж: две 
административни 
помещения, 
библиотека, седем 
учебни кабинета и 
санитарен възел; 
Четвърти етаж: два 
учебни кабинета, 
архив и склад. 
2.Физкултурен 
салон с 
идентификатор 
20746.501.333.2 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и едно, 
точка, триста 
тридесет и 
три,точка, две), със 
застроена площ 
241 (двеста 
четиридесет и 
един) кв.м., на един 



етаж, МК, 
построена през 
1968 г., състоящ се 
от съблекални, 
санитарен възел, 
стая и склад, 
разположени на 
второ ниво с площ 
40 (четиридесет) 
кв.м. 
3.Сграда за 
образование с 
идентификатор 
20746.501.333.3 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и едно, 
точка, триста 
тридесет и 
три,точка, три), със 
застроена площ 
738 (седемстотин 
тридесет и осем) 
кв.м., на два етажа, 
метална 
конструкция, 
построена през 
1985 г., състояща 
се на първи етаж от 
ремонтна 
работилница и 
четири учебни 
работилници и на 
втория етаж от три 
стаи, четири склада 
и два учебни 
кабинета по 
практика. 
4.Друг вид 
производствена, 
складова, 
инфраструктурна 
сграда с 



идентификатор 
20746.501.333.6 
(двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и едно, 
точка, триста 
тридесет и 
три,точка, шест) 
кв.м., със 
застроена площ 28 
(двадесет и осем) 
кв.м. на един етаж. 

288 637 
17.06.2020 

637 ул."Йълдъръм" , гр.Джебел, 
обл.Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.502.1530 
/двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и 
две,точка,хиляда 
петстотин и 
тридесет/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК. 
Последно 
изменение на КККР, 
засягащо 
поземления имот е 
със Заповед 
18-1440-20.02.2014 
г. на Началник на 
СГКК - 
гр.Кърджали. Площ 
455 кв.м  
/четиристотин 

19263,60 лв.     
Предходе
н пл.сн. 
№427, 
кв:97, 
парцел:XV 
Предишен 
идентифи
катор: 
20746.502.
427 



петдесет и пет/. 
Трайно 
предназначение на 
територията - 
урбанизирана. 
Начин на трайно 
ползване - за друг 
вид обществен 
обект, комплекс. 
Едноетажна сграда 
с идентификатор 
20746.502.1530.1 
/двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и 
две,точка,хиляда 
петстотин и 
тридесет,точка,едн
о/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК, с 
последно 
изменение на КККР, 
засягащо сградата 
е със Заповед 
18-1440-20.02.2014 
г. на Началник на 
СГКК - 
гр.Кърджали. 
Застроена площ: 
147 кв.м. 
Предназначение: 
друг вид 
обществена сграда. 

289 638 
27.07.2020 

638 ул."Йълдъръм" , гр.Джебел, 
обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 

9739,70 лв.     
 



20746.501.1000 
/двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и 
едно,точка,хиляда/ 
по кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК. 
Площ 2545 кв.м  
/две хиляди 
петстотин 
четиридесет и пет/. 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
Урбанизирана. 
Начин на трайно 
ползване: 
Обществен 
селищен парк, 
градина. 

290 639 
27.07.2020 

639 ул."Еделвайс" №30 , 
гр.Джебел, обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.502.832 
/двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и две, 
точка, осемстотин 
тридесет и две/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед 
РД-18-46/13.07.201

113097,00 лв.     
Номер по 
предходен 
план: 
пл.сн. 
№832, 
квартал:48
, парцел: I. 



0 г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК. 
Площ 3632 кв.м  
/три хиляди 
шестстотин 
тридесет и два/. 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
Урбанизирана. 
Начин на трайно 
ползване: За обект 
комплекс за 
образование. 
Сграда с 
идентификатор 
20746.502.832.1 
/двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и две, 
точка, осемстотин 
тридесет и две, 
точка, едно/, със 
застроена площ 
527 кв.м, брой 
надземни етажи 3, 
с предназначение: 
сграда за детско 
заведение. 

291 640 
08.09.2020 

640 ул."Васил Петлешков" №2, 
гр.Джебел, обл.Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
20746.501.210 
/двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и едно, 
точка, двеста и 
десет/ по 
кадастралната 
карта и 
кадастралните 

148 228,50 лв.     
Номер по 
предходен 
план: 
пл.сн. 
№210, 
квартал: 8, 
парцел: 
IV. 
Сграда с 
идентифи
катор 
20746.501.



регистри, одобрени 
със Заповед 
РД-18-46/13.07.201
0 г. на 
Изпълнителен 
директор на АГКК. 
Площ 3102 кв.м  
/три хиляди сто и 
два кв.метра/. 
Трайно 
предназначение на 
територията: 
Урбанизирана. 
Начин на трайно 
ползване: За обект 
комплекс за 
образование. 
Сграда с 
идентификатор 
20746.501.210.1 
/двадесет хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
шест, точка, 
петстотин и едно, 
точка, двеста и 
десет, точка, едно/, 
със застроена 
площ 442 кв.м, 
брой надземни 
етажи 3, с 
предназначение: 
сграда за детско 
заведение. 

210.2 
/двадесет 
хиляди 
седемстот
ин 
четиридес
ет и шест, 
точка, 
петстотин 
и едно, 
точка, 
двеста и 
десет, 
точка, 
две/, със 
застроена 
площ 9 
кв.м, брой 
надземни 
етажи: 1, с 
предназна
чение: 
сграда за 
енергопро
изводство. 

292 641 
23.09.2020 

641 с.Сипец, общ.Джебел, 
обл.Кърджали. 

УПИ VIII в кв.1 по 
ЧПУП на с.Сипец, 
общ.Джебел, 
обл.Кърджали, 
одобрен със 
Заповед №563 от 
17.09.1980 г. на 
Председателя на 
ИК на ОНС - 
Кърджали, с площ 
1401 кв.м. Начин на 

2992,50 лв.     
 



трайно ползване: 
за 
административно 
обслужване. 

293 642 
09.02.2021 

642 с. Купците, община Джебел, 
област Кърджали, местност " 
ДЕРЕ ТАРЛА" 

 Поземлен имот с 
идентификатор 
40676.14.27 
(четиридесет 
хиляди шестстотин 
седемдесет и 
шест,точка,четирин
адест,точка,двадес
ет и седем) в 
землището на с. 
Купците, община 
Джебел, с площ 
2766 (две хиляди 
седемстотин 
шестдесет и шест) 
кв. метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-31/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета. 

23,20 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011721 

294 643 
09.02.2021 

643 с. Великденче, община 
Джебел, област Кърджали 

 Поземлен имот с 
идентификатор 
10389.10.116 
(десет хиляди 
триста осемдесет и 
девет, точка, десет, 
точка, сто и 

16,50  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010116 



шестнадесет) в 
землището на с. 
Великденче, 
община Джебел, с 
площ 1961 ( хиляда 
деветстотин 
шестдесет и един) 
кв. метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-954/20.12.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета. 

295 644 
09.02.2021 

644 с. Великденче, община 
Джебел, област Кърджали 

 Поземлен имот с 
идентификатор 
10389.10.55 (десет 
хиляди триста 
осемдесет и девет, 
точка, десет, точка, 
петдесет и пет) в 
землището на с. 
Великденче, 
община Джебел, с 
площ 13951 
(тринадесет хиляди 
деветстотин 
петдесет и един) кв. 
метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 

117,20  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010055 



18-954/20.12.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета. 

296 645 
09.02.2021 

645 с. Сипец, община Джебел, 
област Кърджали 

 Поземлен имот с 
идентификатор 
70809.3.68 
(седемдесет 
хиляди  осемстотин 
и девет, точка, три, 
точка, шестдесет и 
осем) в землището 
на с. Сипец, 
община Джебел, с 
площ 305 (триста и  
пет) кв. метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-377/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета 

2,60  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000053 

297 646 
09.02.2021 

646 с. Сипец, община Джебел, 
област Кърджали 

 Поземлен имот с 
идентификатор 
70809.3.65 

38,60  лв.     
Номер по 
предходен 



(седемдесет 
хиляди  осемстотин 
и девет, точка, три, 
точка, шестдесет и 
пет)землището на 
с. Сипец, община 
Джебел, с площ 
4592 (четири 
хиляди 
петстотиндеведесе
т и две) кв. метра 
по Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-377/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета 

план 
000050 

298 647 
09.02.2021 

647 с. Сипец, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
70809.3.50 
(седемдесет 
хиляди  осемстотин 
и девет, точка, три, 
точка, петдесет) в 
землището на с. 
Сипец, община 
Джебел, с площ 
2809 (две хиляди 
осемстотин и 
девет) кв. метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 

23,60  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000027 



със Заповед РД- 
18-377/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета 

299 648 
09.02.2021 

648 с. Плазище, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
56589.4.177 
(петдесет и шест 
хиляди петстотин 
осемдесет и девет, 
точка, четири, 
точка, сто 
седемдесет и 
седем) в 
землището на с. 
Плазище, община 
Джебел, с площ 
4148 (четири 
хиляди сто 
четиридесет и 
осем) кв. метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-268/31.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 

152,60  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000401 



неполивни условия 
- шеста. 

300 649 
09.02.2021 

649 с. Плазище, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
56589.1.171 
(петдесет и шест 
хиляди петстотин 
осемдесет и девет, 
точка, едно, точка, 
сто седемдесет и 
едно) в землището 
на с. Плазище, 
община Джебел, с 
площ 1253 (хиляда 
двеста петдесет и 
три) кв. метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-268/31.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- шеста. 

46,10  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000207 

301 650 
09.02.2021 

650 с. Плазище, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
56589.4.71 
(петдесет и шест 
хиляди петстотин 
осемдесет и девет, 
точка, четири, 
точка, седемдесет 
и едно) в 
землището на с. 
Плазище, община 

14,50  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000353 



Джебел, с площ 
1722 (хиляда 
седемстотин 
двадесет и два) кв. 
метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-268/31.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета. 

302 651 
09.02.2021 

651 с. Църквица, община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
78642.1.171 
(седемдесет и осем 
хиляди шестстотин 
четиридесет и две, 
точка, едно, точка, 
сто седемдесет и 
едно) в землището 
на с. Църквица, 
община Джебел, с 
площ 2358 (две 
хиляди триста 
петдесет и осем) 
кв. метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-32/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 

21,70  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
001171 



трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета. 

303 652 
09.02.2021 

652 с. Църквица, община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
78642.1.132 
(седемдесет и осем 
хиляди шестстотин 
четиридесет и две, 
точка, едно, точка, 
сто тридесет и две) 
в землището на с. 
Църквица, община 
Джебел, с площ 825 
(осемстотин 
двадесет и пет) кв. 
метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-32/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета. 

7,60  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
001132 

304 653 
09.02.2021 

653 с. Църквица, община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
78642.1.134 
(седемдесет и осем 

5,70 лв.     
Номер по 
предходен 
план 



хиляди шестстотин 
четиридесет и две, 
точка, едно, точка, 
сто тридесет и 
четири) в 
землището на с. 
Църквица, община 
Джебел, с площ 677 
(шестстотин 
седемдесет и 
седем) кв. метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-32/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета. 

001134 

305 654 
09.02.2021 

654 с. Великденче, община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
10389.10.336 
(десет хиляди 
триста осемдесет и 
девет, точка, десет, 
точка, триста 
тридесет и шест) в 
землището на с. 
Великденче, 
община Джебел, с 
площ 19741 
(деветнадесет 
хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
един) кв. метра по 

165,80  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010336 



Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-954/20.12.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
последно 
изпълнение на 
КККР, засягащо ПИ 
е от 12.02.2019 г. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета. 

306 655 
11.02.2021 

655 с. Великденче, община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
10389.10.402 
(десет хиляди 
триста осемдесет и 
девет, точка, десет, 
точка, 
четиристотин и 
две) в землището 
на с. Великденче, 
община Джебел, с 
площ 6773 (шест 
хиляди 
седемстотин 
седемдесет и три) 
кв. метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-954/20.12.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 

56,90  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010402 



Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета. 

307 656 
05.03.2021 

656 с. Софийци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
68120.13.20 
(шестдесет и осем 
хиляди сто и 
двадесет) в 
землището на с. 
Софийци, община 
Джебел, с площ 
10801 (десет 
хиляди осемстотин 
и един) кв. метра по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-379/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 
- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета. 

82,10  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010717 

308 657 
10.03.2021 

657 с. Папрат, общ. Джебел, обл. 
Кърджали 

Сграда с проектен 
идентификатор 
55436.1.126.1 ( 
петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 

486,10 лв.     
 



тридесет и шест, 
точка, едно, точка, 
сто двадесет и 
шест, точка, едно ), 
по КККР на с. 
Папрат, общ. 
Джебел, обл. 
Кърджали, 
одобрени със 
Заповед № 
РД-18-376/08.02.20
18 г. на 
изпълнителен 
директор на АГКК, с 
проектна площ:14 
кв. метра и 
предназначение: 
сграда за 
водоснабдяване 
и/или канализация. 

309 658 
14.04.2021 

658 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.2.42 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, две, 
точка, четиридесет 
и две ) в землището 
на с. Албанци, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 2054 ( две 
хиляди петдесет и 
четири ) кв. метра.  
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска, начин 
на трайно ползване 

69,00  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000051 



- пасище, категория 
на земята при 
неполивни условия 
- шеста. 

310 659 
14.04.2021 

659 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.2.40 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, две, 
точка, четиридесет 
) в землището на с. 
Албанци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 4093 ( 
четири хиляди 
деветдесет и три ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

34,40  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000049 

311 660 
14.04.2021 

660 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.1.44 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, едно, 
точка, четиридесет 
и четири ) в 
землището на с. 
Албанци, община 
Джебел, по 

21,00  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000118 



Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 2497 ( две 
хиляди 
четиристотин 
деветдесет и седем 
) кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

312 661 
14.04.2021 

661 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.1.42 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, едно, 
точка, четиридесет 
и две ) в землището 
на с. Албанци, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1832 ( 
хиляда осемстотин 
тридесет и два ) кв. 
метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 

15,40  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000109 



земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

313 662 
14.04.2021 

662 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.1.39 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, едно, 
точка, тридесет и 
девет ) в 
землището на с. 
Албанци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 796 ( 
седемстотин 
деветдесет и шест ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

6,70  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000105 

314 663 
14.04.2021 

663 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.2.88 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, две, 
точка, осемдесет и 

251,00  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000088 



осем ) в землището 
на с. Албанци, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 27288 ( 
двадесет и седем 
хиляди двеста 
осемдесет и осем ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

315 664 
14.04.2021 

664 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.2.55 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, две, 
точка, петдесет и 
пет ) в землището 
на с. Албанци, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 7956 ( 
седем хиляди 
деветстотин 

66,80  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000079 



петдесет и шест ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

316 665 
14.04.2021 

665 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.2.54 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, две, 
точка, петдесет и 
четири ) в 
землището на с. 
Албанци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1484 ( 
хиляда 
четиристотин 
осемдесет и четири 
) кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

12,50  лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000078 

317 666 666 с. Албанци, община Джебел, Поземлен имот с 11,60  лв.     



14.04.2021 област Кърджали идентификатор 
00206.1.71 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, едно, 
точка, седемдесет 
и едно) в 
землището на с. 
Албанци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1384 ( 
хиляда триста 
осемдесет и четири 
) кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

Номер по 
предходен 
план 
000150 

318 667 
14.04.2021 

667 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.1.152 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, едно, 
точка, сто петдесет 
и две ) в землището 
на с. Албанци, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 

12,50 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000152 



на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1361 ( 
хиляда триста 
шестдесет и един ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

319 668 
14.04.2021 

668 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.2.154 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, две, 
точка, сто петдесет 
и четири ) в 
землището на с. 
Албанци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 9744 ( девет 
хиляди 
седемстотин 
четиридесет и 
четири ) кв. метра.  
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 

89,60 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000154 



земята при 
неполивни условия 
- девета. 

320 669 
14.04.2021 

669 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.1.80 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, едно, 
точка, осемдесет ) 
в землището на с. 
Албанци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 2034 ( две 
хиляди тридесет и 
четири ) кв. метра.  
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

17,10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000163 

321 670 
14.04.2021 

670 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.1.75 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, едно, 
точка, седемдесет 
и пет ) в землището 
на с. Албанци, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 

10,20 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000158 



кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1220 ( 
хиляда двеста  и 
двадесет ) кв. 
метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

322 671 
14.04.2021 

671 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.2.78 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, две, 
точка, седемдесет 
и осем ) в 
землището на с. 
Албанци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 5030 ( пет 
хиляди и тридесет ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 

42,30 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000176 



Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

323 672 
14.04.2021 

672 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.1.155 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, едно, 
точка, сто петдесет 
и пет ) в землището 
на с. Албанци, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 2466 ( две 
хиляди 
четиристотин 
шестдесет и шест ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

20,70 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000155 

324 673 
21.05.2021 

673 с. Папрат, местност " Чешме  
башъ", общ. Джебел, обл. 
Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.1.126 ( 
петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест, 
точка, едно, точка, 
сто двадесет и 

1113,40 лв     
Номер по 
предходен 
план 
000730 



шест ) по КККР на с. 
Папрат, общ. 
Джебел, обл. 
Кърджали, 
одобрени със 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18 г. на 
изпълнителен 
директор на АГКК,  
с площ 409 кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 
територията - 
територия, заета от 
води и водни 
обекти. Начин на на 
трайно ползване - 
за водностопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 
Ведно с построена 
в имота сграда с  
идентификатор 
55436.1.126.1 ( 
петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест, 
точка, едно, точка, 
сто двадесет и 
шест, точка, едно ), 
по КККР на с. 
Папрат, общ. 
Джебел, обл. 
Кърджали, 
одобрени със 
Заповед № 
РД-18-376/08.02.20
18 г. на 
изпълнителен 
директор на АГКК, с 
застроена  площ:14 
кв. метра и 
предназначение: 



сграда за 
водоснабдяване 
и/или канализация. 

325 674 
03.06.2021 

674 с. Овчево, местност "Халил 
йери", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
53271.10.40 ( 
петдесет и три 
хиляди, двеста 
седемдесет и едно, 
точка, десет, точка, 
четиридесет ) в 
землището на с. 
Овчево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-64/10.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 751 ( 
седемстотин 
петдесет и един ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

6,90 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010040 

326 675 
03.06.2021 

675 с. Овчево, местност 
"Алфатлъ", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
53271.10.38 ( 
петдесет и три 
хиляди, двеста 
седемдесет и едно, 
точка, десет, точка, 
тридесет и осем ) в 
землището на с. 

6,20 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010038 



Овчево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-64/10.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 737 ( 
седемстотин 
тридесет и седем ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

327 676 
03.06.2021 

676 с. Овчево, местност 
"Темелле", община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
53271.10.34 ( 
петдесет и три 
хиляди, двеста 
седемдесет и едно, 
точка, десет, точка, 
тридесет и четири ) 
в землището на с. 
Овчево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-64/10.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 572 ( 
петстотин 
седемдесет и два ) 

4.80 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010034 



кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

328 677 
03.06.2021 

677 с. Овчево, местност 
"Алфатлъ", община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
53271.10.32 ( 
петдесет и три 
хиляди, двеста 
седемдесет и едно, 
точка, десет, точка, 
тридесет и две ) в 
землището на с. 
Овчево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-64/10.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 620 ( 
шестстотин и 
двадесет ) кв. 
метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

5.20 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010032 

329 678 
03.06.2021 

678 с. Овчево, местност 
"Алфатлъ", община Джебел, 

Поземлен имот с 
идентификатор 

16.40 лв.     
Номер по 



област Кърджали. 53271.10.22 ( 
петдесет и три 
хиляди, двеста 
седемдесет и едно, 
точка, десет, точка, 
двадесет и две ) в 
землището на с. 
Овчево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-64/10.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1957 ( 
хиляда 
деветстотин 
петдесет и седем ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

предходен 
план 
010022 

330 679 
03.06.2021 

679 с. Овчево, местност 
"Мезарлък янъ", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
53271.10.53 ( 
петдесет и три 
хиляди, двеста 
седемдесет и едно, 
точка, десет, точка, 
петдесет и три ) в 
землището на с. 
Овчево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 

39.10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010053 



регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-64/10.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 4246 ( 
четири хиляди 
двеста четиридесет 
и шест ) кв. метра.  
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

331 680 
03.06.2021 

680 с. Овчево, местност "Годжа 
йер", община Джебел, област 
Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
53271.10.56 ( 
петдесет и три 
хиляди, двеста 
седемдесет и едно, 
точка, десет, точка, 
петдесет и шест ) в 
землището на с. 
Овчево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-64/10.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Последно 
изменение на КККР, 
засягащо ПИ е от 
15.11.2018 г. Площ 
3828 ( три хиляди 
осемстотин 
двадесет и осем ) 

35.20 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010056 



кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

332 681 
07.06.2021 

681 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.5 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, две, точка, 
пет ) в землището 
на с. Скалина, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Последно 
изменение на КККР, 
засягащо ПИ е от 
25.07.2019 г. Площ 
1966 ( хиляда 
деветстотин 
шестдесет и шест ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

18.10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000092 



- девета. 
333 682 

07.06.2021 
682 с. Скалина, община Джебел, 

област Кърджали. 
Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.75 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, две, точка, 
седемдесет и пет ) 
в землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Последно 
изменение на КККР, 
засягащо ПИ е от 
25.07.2019 г. Площ 
509 ( петстотин и 
девет ) кв. метра.  
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

4.30 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000091 

334 683 
07.06.2021 

683 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.7 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 

22.00 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000126 



точка, две, точка, 
седем ) в 
землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Последно 
изменение на КККР, 
засягащо ПИ е от 
25.07.2019 г. Площ 
2393 ( две хиляди 
триста деветдесет 
и три ) кв. метра.  
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

335 684 
07.06.2021 

684 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.1.5 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, едно, точка, 
пет ) в землището 
на с. Скалина, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 

26.10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000107 



със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 2610 ( две 
хиляди шестстотин 
и десет ) кв. метра.  
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

336 685 
07.06.2021 

685 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.9 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, две, точка, 
девет ) в 
землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 435 ( 
четиристотин 
тридесет и пет ) кв. 
метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 

4.00 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000132 



- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

337 686 
07.06.2021 

686 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.21 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, две, точка, 
двадесет и едно ) в 
землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 435 ( 
четиристотин 
тридесет и пет ) кв. 
метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

4.00 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000030 

338 687 
07.06.2021 

687 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.46 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 

16.40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000057 



двадесет и три, 
точка, две, точка, 
четиридесет и шест 
) в землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1782 ( 
хиляда 
седемстотин 
осемдесет и два ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

339 688 
07.06.2021 

688 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.51 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, две, точка, 
петдесет и едно ) в 
землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 

32.20 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000063 



18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 3838 ( три 
хиляди осемстотин 
тридесет и осем ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

340 689 
07.06.2021 

689 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.59 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, две, точка, 
петдесет и девет ) в 
землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1100 ( 
хиляда и сто ) кв. 
метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 

10.10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000071 



земята при 
неполивни условия 
- девета. 

341 690 
08.06.2021 

690 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.62 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, две, точка, 
шестдесет и две ) в 
землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 725 ( 
седемстотин 
двадесет и пет ) кв. 
метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

6.10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000074 

342 691 
08.06.2021 

691 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.70 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, две, точка, 

1.40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000083 



седемдесет ) в 
землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 157 ( сто 
петдесет и седем ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

343 692 
08.06.2021 

692 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.71 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, две, точка, 
седемдесет и едно 
) в землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 946 ( 

8.70 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000085 



деветстотин 
четиридесет и шест 
) кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

344 693 
08.06.2021 

693 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.93 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, две, точка, 
деветдесет и три ) в 
землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 776 ( 
седемстотин 
седемдесет и шест 
) кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

6.50 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000049 



345 694 
08.06.2021 

694 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.2.81 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, две, точка, 
осемдесет и едно ) 
в землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 475 ( 
четиристотин 
седемдесет и пет ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

4.00 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000131 

346 695 
08.06.2021 

695 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.1.54 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, едно, точка, 
петдесет и четири ) 
в землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 

11.10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000166 



Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1111 ( 
хиляда сто и 
единадесет) кв. 
метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

347 696 
08.06.2021 

696 с. Скалина, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
66723.1.56 ( 
шестдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
двадесет и три, 
точка, едно, точка, 
петдесет и шест ) в 
землището на с. 
Скалина, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-378/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 6351 ( шест 
хиляди триста 
петдесет и един ) 
кв. метра.  Трайно 

53.30 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000169 



предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

348 697 
21.06.2021 

697 с. Софийци, общ. Джебел, 
обл. Кърджали 

Сграда с проектен 
идентификатор 
68120.10.767.1 ( 
шестдесет и осем 
хиляди сто и 
двадесет, точка, 
десет, точка, 
седемстотин 
шестдесет и седем, 
точка, едно ), по 
КККР на с. 
Софийци, общ. 
Джебел, обл. 
Кърджали, 
одобрени със 
Заповед № 
РД-18-379/08.02.20
18 г. на 
изпълнителен 
директор на АГКК, с 
проектна площ: 5 ( 
пет ) кв. метра и 
предназначение: 
сграда за 
водоснабдяване 
и/или канализация. 

157,60 лв.     
 

349 698 
13.08.2021 

698 с. Софийци, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
68120.12.29 ( 
шестдесет и осем 
хиляди сто и 
двадесет, точка, 
дванадесет, точка, 
двадесет и девет ) 
в землището на с. 

183.30 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010682 



Софийци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-379/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 21 818 ( 
двадесет и един 
хиляди осемстотин 
и осемнадесет ) кв. 
метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

350 699 
13.08.2021 

699 с. Софийци, община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
68120.13.21 ( 
шестдесет и осем 
хиляди сто и 
двадесет, точка, 
тринадесет, точка, 
двадесет и едно) в 
землището на с. 
Софийци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-379/08.02.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 3587 (три 
хиляди петстотин 

23.00 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010719 



осемдесет и седем) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

351 700 
18.11.2021 

700 с. Контил, общ.Джебел, 
обл.Кърджали 

Неурегулиран 
поземлен имот №1,  
попадащ в 
урбанизирана 
територия на с. 
Контил, общ. 
Джебел,    обл. 
Кърджали с площ 
от 703 ( 
седемстотин и три ) 
кв. метра, ведно с 
построената в него 
едноетажна 
масивна сграда за 
обществено 
обслужване, 
представляваща 
кметство с 
застроена площ  44 
( четиридесет и 
четири ) кв. метра. 

2244,50 лв.     
 

352 701 
13.12.2021 

701 с. Устрен, общ. Джебел, обл. 
Кърджали 

Урегулиран 
поземлен имот I ( 
едно римско ) - 20 ( 
двадесет ), в 
квартал 19 ( 
деветнадесет )по 
ПУП на с. Устрен, 
общ. Джебел, обл. 
Кърджали, одобрен 
със Заповед №195 
от 20.05.1987 г. на 
председателя на 

5091,60 лв.     
 



ИК на ОНС - 
Кърджали и 
изменен със 
Заповед №757 от 
31.05.2016 г. на 
кмета на община 
Джебел, с площ 653 
( шестстотин 
петдесет и три ) кв. 
метра, отреден за 
кметство. Ведно с 
построените в него 
едноетажна 
масивна сграда - 
кметство със 
застроена площ 
189 ( сто осемдесет 
и девет ) кв. метра 
и едноетажна 
масивна 
пристройка към нея 
- тоалетна и склад 
със застроена 
площ 13,60 ( 
тринадесет цяло и 
шестдесет стотни ) 
кв. метра. 
В имота са 
построени 
едноетажна 
масивна сграда ( 
кметство ) със 
застроена площ 
189 кв. метра и 
едноетажна 
масивна 
пристройка към нея 
( тоалетна и склад ) 
със застроена 
площ 13,60 кв. 
метра. 

353 702 
10.02.2022 

702 с. Генерал Гешево, местност 
" Ашламак ", община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.11.1 ( 
четиринадесет 

59.30 лв.     
Номер по 
предходен 
план 



хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
единадесет, точка, 
едно ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 7064 ( 
седем хиляди 
шестдесет и четири 
) кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

000042 

354 703 
10.02.2022 

703 с. Генерал Гешево, местност 
" Армуд ятъ ", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.20.23 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
двадесет, точка, 
двадесет и три ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 

6.80 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000026 



със Заповед РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 2521 ( две 
хиляди петстотин 
двадесет и един )            
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- десета. 

355 704 
10.02.2022 

704 с. Генерал Гешево, местност 
" Айнака ", община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.15.19 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
петнадесет, точка, 
деветнадесет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед                  
РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1354 ( 
хиляда триста 
петдесет и четири )            
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 

9.70 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000068 



на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

356 705 
10.02.2022 

705 с. Генерал Гешево, местност 
" Армуд ятъ ", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.20.2 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
двадесет, точка, 
две ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед                                            
РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 45175 ( 
четиридесет и пет 
хиляди сто 
седемдесет и пет ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- десета. 

122,00 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000025 

357 706 
10.02.2022 

706 с. Генерал Гешево, местност 
" Армуд ятъ ", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.20.26 ( 

47,00 лв.     
Номер по 
предходен 



четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
двадесет, точка, 
двадесет и шест ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед                                            
РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 6534 ( шест 
хиляди петстотин 
тридесет и четири ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

план 
000097 

358 707 
10.02.2022 

707 с. Генерал Гешево, местност 
" Армуд ятъ ", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.20.27 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
двадесет, точка, 
двадесет и седем ) 
в землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 

41,30 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000098 



кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 6459 ( шест 
хиляди 
четиристотин 
петдесет и девет ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

359 708 
10.02.2022 

708 с. Генерал Гешево, местност 
" Армуд ятъ ", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.20.28 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
двадесет, точка, 
двадесет и осем ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 3202 ( три 
хиляди двеста и 
два ) кв. метра.  
Трайно 
предназначение на 

20,50 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000099 



територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

360 709 
10.02.2022 

709 с. Генерал Гешево, местност 
" Ашаркъ котере ", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.16.113 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
шестнадесет, 
точка, сто и 
тринадесет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1739 ( 
хиляда 
седемстотин 
тридесет и девет ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

14,60 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000072 

361 710 710 с. Генерал Гешево, местност Поземлен имот с 9,60 лв.     



10.02.2022 " Ашаркъ котере ", община 
Джебел, област Кърджали. 

идентификатор 
14647.16.115 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
шестнадесет, 
точка, сто и 
петнадесет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1506 ( 
хиляда петстотин и 
шест ) кв. метра.  
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

Номер по 
предходен 
план 
000074 

362 711 
10.02.2022 

711 с. Генерал Гешево, местност 
" Анъз ", община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.11.310 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
единадесет, точка, 
триста и десет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 

43,70 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000102 



Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 6067 ( шест 
хиляди шестдесет 
и седем ) кв. метра.  
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

363 712 
10.02.2022 

712 с. Генерал Гешево, местност 
" Ахар янъ ", община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.481 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
четиристотин 
осемдесет и едно ) 
в землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1314 ( 
хиляда триста и 
четиринадесет ) кв. 

9,50 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000120 



метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

364 713 
15.02.2022 

713 с. Генерал Гешево, местност 
" Анъз ардъ ", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.18.11 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
осемнадесет, 
точка, единадесет ) 
в землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 442 ( 
четиристотин 
четиридесет и два  
) кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

3,70 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000030 

365 714 714 с. Генерал Гешево, местност Поземлен имот с 61,70 лв.     



15.02.2022 " Ахар янъ ", община Джебел, 
област Кърджали. 

идентификатор 
14647.12.479 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
четиристотин 
седемдесет и девет 
) в землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 7347 ( 
седем хиляди 
триста четиридесет 
и седем  ) кв. метра.  
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

Номер по 
предходен 
план 
000063 

366 715 
15.02.2022 

715 с. Генерал Гешево, местност 
" Амедин чаир ", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.19.30 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
деветнадесет, 
точка, тридесет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 

36,30 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000022 



община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 4324 ( 
четири хиляди 
триста двадесет и 
четири  ) кв. метра.  
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

367 716 
15.02.2022 

716 с. Генерал Гешево, местност 
" Ашламак", община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.17.91 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
седемнадесет, 
точка, деветдесет и 
едно ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1446 ( 

12,10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000045 



хиляда 
четиристотин 
четиридесет и шест  
) кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

368 717 
15.02.2022 

717 с. Генерал Гешево, местност 
" Ашаркъ котере", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.16.114 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
шестнадесет, 
точка, сто и 
четиринадесет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 40094 ( 
четиридесет 
хиляди деветдесет 
и четири  ) кв. 
метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 

336,80 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000073 



земята при 
неполивни условия 
- девета. 

369 718 
22.02.2022 

718 с. Генерал Гешево, местност 
"Чалаклар", община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.11.129 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
единадесет, точка, 
сто двадесет и 
девет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 2908 ( две 
хиляди 
деветстотин и осем 
) кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

24,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011129 

370 719 
01.03.2022 

719 с. Генерал Гешево, местност 
"Сърт", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.11.224 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 

2,10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011224 



единадесет, точка, 
двеста двадесет и 
четири ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед          
РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 252 ( двеста 
петдесет и два ) кв. 
метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

371 720 
09.03.2022 

720 с. Папрат, община Джебел, 
обл. Кърджали, местност 
"Дюзенлик" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
55436.4.107  ( 
петдесет и пет 
хиляди 
четиристотин 
тридесет и шест, 
точка, четири, 
точка, сто и седем ) 
по КККР на с. 
Папрат, община 
Джебел, обл. 
Кърджали, 
одобрени с 
Заповед 
РД-18-376/08.02.20
18 г. на 
изпълнителения 

717,70 лв.     
Номер по 
предходен 
план: 
000701 



директор на АГКК. 
Последно 
изменение 
засягащо 
поземляният имот 
е от 02.03.2022 г.  
Площ 336 ( триста 
тридесет и шест ) 
кв.метра. Трайно 
предназначение на 
територията: 
урбанизирана. 
Начин на трайно 
ползване - 
водостопанско, 
хидромелиоративн
о съоръжение. 

372 721 
05.04.2022 

721 с. Генерал Гешево, местност 
" Чукур тарласъ", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.17.72 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
седемнадесет, 
точка, седемдесет 
и две ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1445 ( 
хиляда 
четиристотин 
четиридесет и пет ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 

12,10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011326 



земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

373 722 
05.04.2022 

722 с. Генерал Гешево, местност 
" Чукур тарласъ", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.17.61 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
седемнадесет, 
точка, шестдесет и 
едно ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1373 ( 
хиляда триста 
седемдесет и три ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

11,50 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011315 

374 723 
26.04.2022 

723 с. Генерал Гешево, местност 
" Дюз тарла", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.144 ( 

5,30 лв.     
Номер по 
предходен 



четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
сто четиридесет и 
четири ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 634 ( 
шестстотин 
тридесет и четири ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

план 
012144 

375 724 
26.04.2022 

724 с. Генерал Гешево, местност 
" Дюз тарла", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.111 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
сто и единадесет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 

39,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012111 



кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 4689 ( 
четири хиляди 
шестстотин 
осемдесет и девет ) 
кв. метра.  Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

376 725 
26.04.2022 

725 с. Генерал Гешево, местност 
"Алма янъ", община Джебел, 
област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.19.46 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
двеветнадесет, 
точка, четиридесет 
и шест ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 646 ( 
шестстотин 
четиридесет и шест 
) кв. метра.  Трайно 

5,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011365 



предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

377 726 
26.04.2022 

726 с. Генерал Гешево, местност 
"Керем дере сърт", община 
Джебел, област Кърджали. 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.20.10 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
двадесет, точка, 
десет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 2631 ( две 
хиляди шестстотин 
тридесет и един ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- десета. 

7,10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011393 

378 727 
04.05.2022 

727 с. Генерал Гешево, местност 
"Амедин чаир", община 

Поземлен имот с 
идентификатор 

96,80 лв.     
Номер по 



Джебел, област Кърджали 14647.19.31 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
деветнадесет, 
точка, тридесет и 
едно ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 11523 ( 
единадесет хиляди 
петстотин двадесет 
и три ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

предходен 
план 
000023 

379 728 
04.05.2022 

728 с. Генерал Гешево, местност 
"Айнака", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.15.20 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
петнадесет, точка, 
двадесет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 

448,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000112 



Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 53377 ( 
петдесет и три 
хиляди триста 
седемдесет и 
седем ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

380 729 
04.05.2022 

729 с. Генерал Гешево, местност 
"Харманджък", община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.16.79 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
шестнадесет, 
точка, седемдесет 
и девет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1237 ( 

8,90 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012350 



хиляда двеста 
тридесет и седем ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

381 730 
04.05.2022 

730 с. Генерал Гешево, местност 
"Ак кая", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.17.4 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
седемнадесет, 
точка, четири ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 101832 ( сто 
и една хиляди 
осемстотин 
тридесет и два ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

855,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000040 



- девета. 
382 731 

04.05.2022 
731 с. Генерал Гешево, община 

Джебел, област Кърджали 
Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.10.11 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
десет, точка, 
единадесет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 29805 ( 
двадесет и девет 
хиляди осемстотин 
и пет ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

214,60 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010011 

383 732 
04.05.2022 

732 с. Генерал Гешево, местност 
"Ашаркъ котере", община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.16.110 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
шестнадесет, 
точка, сто и десет ) 

88,10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000069 



в землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 10485 ( 
десет хиляди 
четиристотин 
осемдесет и пет ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

384 733 
04.05.2022 

733 с. Генерал Гешево, община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.10.9 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
десет, точка, девет 
) в землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 83355 ( 

600,20 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010009 



осемдесет и три 
хиляди триста 
петдесет и пет ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

385 734 
04.05.2022 

734 с. Генерал Гешево, община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.10.8 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
десет, точка, осем ) 
в землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 66299 ( 
шестдесет и шест 
хиляди двеста 
деветдесет и девет 
) кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

477,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010008 



- девета. 
386 735 

04.05.2022 
735 с. Генерал Гешево, община 

Джебел, област Кърджали 
Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.10.13 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
десет, точка, 
тринадесет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 8051 ( осем 
хиляди петдесет и 
един ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

58,00 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010013 

387 736 
04.05.2022 

736 с. Генерал Гешево, местност 
"Ашламак", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.17.14 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
седемнадесет, 
точка, 
четиринадесет ) в 

36,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000044 



землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 3957 ( три 
хиляди 
деветстотин 
петдесет и седем ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

388 737 
04.05.2022 

737 с. Генерал Гешево, местност 
"Армуд ятъ", община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.20.25 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
двадесет, точка, 
двадесет и пет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 

24,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000028 



с площ 9031 ( девет 
хиляди тридесет и 
един ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- десета. 

389 738 
04.05.2022 

738 с. Генерал Гешево, местност 
"Ашаркъ котере", община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.16.112 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
шестнадесет, 
точка, сто и 
дванадесет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 7109 ( 
седем хиляди сто и 
девет ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 

59,70 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000071 



неполивни условия 
- девета. 

390 739 
04.05.2022 

739 с. Генерал Гешево, местност 
"Алмалъ тарла", община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.128 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
сто и двадесет и 
осем ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 109501 ( сто 
и девет хиляди 
петстотин и един ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

919,80 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000018 

391 740 
04.05.2022 

740 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.1.83 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, едно, 
осемдесет и три ) в 
землището на с. 
Албанци, община 

73,20 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000167 



Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 8717 ( осем 
хиляди 
седемстотин и 
седемнадесет ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

392 741 
04.05.2022 

741 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.1.67 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, едно, 
шестдесет и седем 
) в землището на с. 
Албанци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 3322 ( три 
хиляди триста 
двадесет и два ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 

27,90 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000146 



територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

393 742 
04.05.2022 

742 с. Албанци, община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
00206.1.54 ( нула, 
нула, двеста и 
шест, точка, едно, 
петдесет и четири ) 
в землището на с. 
Албанци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-665/10.11.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 21418 ( 
двадесет и една 
хиляди 
четиристотин и 
осемнадесет ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

179,90 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000132 

394 743 
04.05.2022 

743 с. Добринци, местност "Кая 
башъ", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
21525.11.122 ( 
двадесет и една 

1393,60 лв.     
Номер по 
предходен 
план 



хиляди петстотин 
двадесет и пет, 
точка, единадесет, 
точка, сто двадесет 
и две ) в землището 
на с. Добринци, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-937/18.12.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 165904 ( сто 
шестдесет и пет 
хиляди 
деветстотин и 
четири ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

011122 

395 744 
04.05.2022 

744 с. Великденче, община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
10389.10.204 ( 
десет хиляди 
триста осемдесет и 
девет, точка, десет, 
точка, двеста и 
четири ) в 
землището на с. 
Великденче, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 

47,60 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010204 



със Заповед  РД- 
18-954/20.12.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 5670 ( пет 
хиляди шестстотин 
и седемдесет ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

396 745 
04.05.2022 

745 с. Великденче, община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
10389.10.301 ( 
десет хиляди 
триста осемдесет и 
девет, точка, десет, 
точка, триста и 
едно ) в землището 
на с. Великденче, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-954/20.12.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Последно 
изменение на КККР 
засягащо ПИ е от 
07.03.2022 г. Площ 
13527 ( тринадесет 
хиляди петстотин 
двадесет и седем ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 

113,60 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010301 



земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

397 746 
04.05.2022 

746 с. Великденче, община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
10389.10.414 (  
десет хиляди 
триста осемдесет и 
девет, точка, десет, 
точка, 
четиристотин и 
четиринадесет ) в 
землището на с. 
Великденче, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-954/20.12.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Последно 
изменение на КККР 
засягащо ПИ е от 
07.03.2022 г. Площ 
73977 ( седемдесет 
и три хиляди 
деветстотин 
седемдесет и 
седем ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 

680,60 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010414 



- девета. 
398 747 

09.05.2022 
747 с. Воденичарско, местност 

"Илетарла" община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
11689.11.81 ( 
единадесет хиляди 
шестстотин 
осемдесет и девет, 
точка, единадесет, 
точка, осемдесет и 
едно ) в землището 
на с. Воденичарско, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-22/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1461 ( хиляда 
четиристотин 
шестдесет и един ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

12,30 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011081 

399 748 
11.05.2022 

748 с. Генерал Гешево, местност 
"Ашаки коджа баир", община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.13.6 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
тринадесет, точка, 
шест ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 

1951,20 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000016 



Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 270995 ( 
двеста и 
седемдесет хиляди 
деветстотин 
деветдесет и пет ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

400 749 
11.05.2022 

749 с. Генерал Гешево, местност 
"Айнака", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.283 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
двеста осемдесет и 
три ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 

2942,90 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000115 



Последно 
изменение на КККР 
засягащо ПИ е от 
17.12.2018 г. Площ 
294286 ( двеста 
деветдесет и 
четири хиляди 
двеста осемдесет и 
шест ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

401 750 
11.05.2022 

750 с. Генерал Гешево, местност 
"Ак хумлук", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.11.438 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
единадесет, точка, 
четиристотин 
тридесет и осем ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Последно 
изменение на КККР 
засягащо ПИ е от 
17.12.2018 г. Площ 
713238 ( 

7132,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000032 



седемстотин и 
тринадесет хиляди 
двеста тридесет и 
осем ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

402 751 
11.05.2022 

751 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.16.70 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
шестнадесет, 
точка, седемдесет ) 
в землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 4037 
(четири хиляди 
тридесет и седем ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
горска. Начин на 
трайно ползване - 
пасище. Категория 
на земята при 
неполивни условия 

25,80 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012341 



- девета. 
403 752 

11.05.2022 
752 с. Генерал Гешево,  община 

Джебел, област Кърджали 
Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.10.4 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
десет, точка, 
четири ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 48170 
(четиридесет и 
осем хиляди сто и 
седемдесет ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

346,80 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010004 

404 753 
11.05.2022 

753 с. Генерал Гешево, местност 
"Айнака", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.478 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
четиристотин 

1440,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000116 



седемдесет и осем 
) в землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Последно 
изменение на КККР 
засягащо ПИ е от 
14.11.2018 г. Площ 
156562 ( сто 
петдесет и шест 
хиляди петстотин 
шестдесет и два ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

405 754 
11.05.2022 

754 с. Добринци, местност " 
Сърт"  община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
21525.11.30 ( 
двадесет и една 
хиляди петстотин 
двадесет и пет, 
точка, единадесет, 
точка, тридесет ) в 
землището на с. 
Добринци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 

437,00 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011030 



със Заповед  РД- 
18-937/18.12.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 52022 
(петдесет и две 
хиляди двадесет и 
два ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

406 755 
26.05.2022 

755 с. Генерал Гешево, местност 
"Тикен чаир", община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.374 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
триста седемдесет 
и четири ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1581 ( хиляда 
петстотин 
осемдесет и един ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 

13,30 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012374 



земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

407 756 
26.05.2022 

756 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.242 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
двеста четиридесет 
и две ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1647 ( хиляда 
шестстотин 
четиридесет и 
седем ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

13,80 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012242 

408 757 
26.05.2022 

757 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 

Поземлен имот с 
идентификатор 

11,20 лв.     
Номер по 



област Кърджали 14647.12.234 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
двеста тридесет и 
четири ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1330 ( хиляда 
триста и тридесет ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

предходен 
план 
012234 

409 758 
26.05.2022 

758 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.231 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
двеста тридесет и 
едно ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 

17,70 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012231 



карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 2108 ( две 
хиляди сто и осем ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

410 759 
26.05.2022 

759 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.222 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
двеста двадесет и 
две ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1328 ( хиляда 
триста двадесет и 
осем ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 

9,60 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012222 



територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

411 760 
26.05.2022 

760 с. Генерал Гешево, местност 
"Алмалъ тарла", община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.212 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
двеста и 
дванадесет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1025 ( хиляда 
двадесет и пет ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

8,60 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012212 

412 761 
26.05.2022 

761 с. Генерал Гешево, местност 
"Алмалъ тарла", община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.209 ( 

1,80 лв.     
Номер по 
предходен 



четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
двеста и девет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 214 ( двеста 
и четиринадесет ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

план 
012209 

413 762 
26.05.2022 

762 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.262 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
двеста шестдесет и 
две ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 

10,20 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012262 



регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1210 (  
хиляда двеста и 
десет ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

414 763 
26.05.2022 

763 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.520 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
петстотин и 
двадесет ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 938 ( 
деветстотин 
тридесет и осем ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 

7,90 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012283 



земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

415 764 
26.05.2022 

764 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.278 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
двеста седемдесет 
и осем ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1855 ( хиляда 
осемстотин 
петдесет и пет ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

15,60 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012278 

416 765 
26.05.2022 

765 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.16.90 ( 

12,10 лв.     
Номер по 
предходен 



четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
шестнадесет, 
точка, деветдесет ) 
в землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1891 ( хиляда 
осемстотин 
деветдесет и един ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

план 
012294 

417 766 
26.05.2022 

766 с. Генерал Гешево, местност 
"Армуд ятъ", община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.20.24 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
двадесет, точка, 
двадесет и четири ) 
в землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 

7,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
000027 



регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 3068 ( три 
хиляди шестдесет 
и осем ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- десета. 

418 767 
03.06.2022 

767 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.243 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
двеста четиридесет 
и три ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1111 ( хиляда 
сто и единадесет ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 

9,30 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012243 



на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

419 768 
03.06.2022 

768 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.253 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
двеста петдесет и 
три ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1537 ( хиляда 
петстотин тридесет 
и седем ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

12,90 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012253 

420 769 
03.06.2022 

769 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.261 ( 
четиринадесет 

13,70 лв.     
Номер по 
предходен 
план 



хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
двеста шестдесет и 
едно ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1629 ( хиляда 
шестстотин 
двадесет и девет ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

012231 

421 770 
03.06.2022 

770 с. Генерал Гешево, местност 
"Чакъл", община Джебел, 
област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.12.526 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
дванадесет, точка, 
петстотин двадесет 
и шест ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 

17,20 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012286 



кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 2051 ( две 
хиляди петдесет и 
един ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

422 771 
03.06.2022 

771 с. Генерал Гешево, местност 
"Алмалъ тарла", община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.16.65 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
шестнадесет, 
точка, шестдесет и 
пет ) в землището 
на с. Генерал 
Гешево, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 3149 ( три 
хиляди сто 
четиридесет и 
девет ) кв. метра. 
Трайно 

26,50 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012330 



предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

423 772 
03.06.2022 

772 с. Генерал Гешево, местност 
"Ерикли Дереси", община 
Джебел, област Кърджали 

Поземлен имот с 
идентификатор 
14647.14.4 ( 
четиринадесет 
хиляди шестстотин 
четиридесет и 
седем, точка, 
четиринадесет, 
точка, четири ) в 
землището на с. 
Генерал Гешево, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-23/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 2562 ( две 
хиляди петстотин 
шестдесет и два ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

18,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
012321 

424 773 
02.11.2022 

773   област Кърджали, община 
Джебел, с. Воденичарско,  

Поземлен имот с 
идентификатор 

71,20 лв.     
Номер по 



местност " Баалар" 11689.11.124 
(единадесет 
хиляди шестстотин 
осемдесет и девет, 
точка, единадесет, 
точка, сто двадесет 
и четири ) в 
землището на с. 
Воденичарско, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-22/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 8477 ( осем 
хиляди 
четиристотин 
седемдесет и 
седем ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

предходен 
план 
011124 

425 774 
02.11.2022 

774   област Кърджали, община 
Джебел, с. Воденичарско,  
местност " Салък тарла" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
11689.11.379 
(единадесет 
хиляди шестстотин 
осемдесет и девет, 
точка, единадесет, 
точка, триста 
седемдесет и девет 
) в землището на с. 
Воденичарско, 
община Джебел, по 

39,00 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011379 



Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-22/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 5417 ( пет 
хиляди 
четиристотин и 
седемнадесет ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

426 775 
02.11.2022 

775   област Кърджали, община 
Джебел, с. Воденичарско,  
местност " Орман тарла" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
11689.11.18 
(единадесет 
хиляди шестстотин 
осемдесет и девет, 
точка, единадесет, 
точка, осемнадесет 
) в землището на с. 
Воденичарско, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-22/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 8664 ( осем 
хиляди шестстотин 
шестдесет и четири 
) кв. метра. Трайно 

72,80 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011018 



предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

427 776 
02.11.2022 

776   област Кърджали, община 
Джебел, с. Воденичарско,  
местност " Гедиджек" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
11689.11.152 
(единадесет 
хиляди шестстотин 
осемдесет и девет, 
точка, единадесет, 
точка, сто петдесет 
и две ) в землището 
на с. Воденичарско, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-22/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 2909 ( две 
хиляди 
деветстотин и 
девет ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

24,40 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011152 

428 777 
02.11.2022 

777   област Кърджали, община 
Джебел, с. Воденичарско 

Поземлен имот с 
идентификатор 

26,30 лв.     
Номер по 



11689.11.601 
(единадесет 
хиляди шестстотин 
осемдесет и девет, 
точка, единадесет, 
точка, шестстотин и 
едно ) в землището 
на с. Воденичарско, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-22/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 3658 ( две 
хиляди 
деветстотин и 
девет ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

предходен 
план 
011601 

429 778 
02.11.2022 

778   област Кърджали, община 
Джебел, с. Воденичарско 

Поземлен имот с 
идентификатор 
11689.11.744 
(единадесет 
хиляди шестстотин 
осемдесет и девет, 
точка, единадесет, 
точка, седемстотин 
четиридесет и 
четири ) в 
землището на с. 
Воденичарско, 
община Джебел, по 
Кадастралната 

11,50 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011744 



карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-22/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1599(  хиляда 
петстотин 
деветдесет и девет 
) кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

430 779 
02.11.2022 

779   област Кърджали, община 
Джебел, с. Воденичарско,  
местност "Мезарлък янъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
11689.11.477 
(единадесет 
хиляди шестстотин 
осемдесет и девет, 
точка, единадесет, 
точка, 
четиристотин 
седемдесет и 
седем ) в 
землището на с. 
Воденичарско, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-22/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ1250 (  хиляда 
двеста и петдесет ) 
кв. метра. Трайно 

9,00 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011477 



предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

431 780 
02.11.2022 

780   област Кърджали, община 
Джебел, с. Воденичарско,  
местност "Ямач" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
11689.11.307 
(единадесет 
хиляди шестстотин 
осемдесет и девет, 
точка, единадесет, 
точка, триста и 
седем ) в 
землището на с. 
Воденичарско, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-22/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 2455 ( две 
хиляди 
четиристотин 
петдесет и пет ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

20,60 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011307 

432 781 781   област Кърджали, община Поземлен имот с 9,40 лв.     



02.11.2022 Джебел, с. Воденичарско,  
местност "Ямач" 

идентификатор 
11689.11.356 
(единадесет 
хиляди шестстотин 
осемдесет и девет, 
точка, единадесет, 
точка, триста 
петдесет и шест ) в 
землището на с. 
Воденичарско, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-22/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 1122 ( хиляда 
сто двадесет и два 
) кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

Номер по 
предходен 
план 
011356 

433 782 
02.11.2022 

782   област Кърджали, община 
Джебел, с. Воденичарско,  
местност "Ямач" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
11689.11.457 
(единадесет 
хиляди шестстотин 
осемдесет и девет, 
точка, единадесет, 
точка, 
четиристотин 
петдесет и седем ) 
в землището на с. 
Воденичарско, 
община Джебел, по 
Кадастралната 

26,90 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011457 



карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-22/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 3205 ( три 
хиляди  двеста и  
пет ) кв. метра. 
Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

434 783 
02.11.2022 

783   област Кърджали, община 
Джебел, с. Воденичарско,  
местност "Харалтъ" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
11689.11.354 
(единадесет 
хиляди шестстотин 
осемдесет и девет, 
точка, единадесет, 
точка, триста 
петдесет и четири ) 
в землището на с. 
Воденичарско, 
община Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-22/03.01.2018 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК. 
Площ 2153 ( две 
хиляди  сто 
петдесет и три ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 

18,10 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
011354 



територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

435 784 
02.11.2022 

784  област Кърджали, община 
Джебел, с. Добринци, 
местност " Кирсе" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
21525.12.30 ( 
двадесет и една 
хиляди петстотин 
двадесет и пет, 
точка, дванадесет, 
точка, тридесет ) в 
землището на с. 
Добринци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-937/18.12.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 7778 (седем 
хиляди 
седемстотин 
седемдесет и осем 
) кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
горска. Начин на 
трайно ползване - 
пасище. Категория 
на земята при 
неполивни условия 
- девета. 

65,30 лв.     
Номер по 
предходен 
план 
010006 

436 785 
02.11.2022 

785  област Кърджали, община 
Джебел, с. Добринци, 
местност " Кору" 

Поземлен имот с 
идентификатор 
21525.16.50 ( 
двадесет и една 

19,00 лв.     
Номер по 
предходен 
план 



хиляди петстотин 
двадесет и пет, 
точка, 
шестнадесет, 
точка, петдесет ) в 
землището на с. 
Добринци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 
със Заповед  РД- 
18-937/18.12.2017 г. 
на Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 6042 (шест 
хиляди 
четиридесет и два ) 
кв. метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- десета. 

010696 

437 786 
02.11.2022 

786  област Кърджали, община 
Джебел, с. Вълкович 

Поземлен имот с 
идентификатор 
12468.1.9 
(дванадесет 
хиляди 
четиристотин 
шестдесет и осем, 
точка, едно, точка, 
девет ) в 
землището на с. 
Добринци, община 
Джебел, по 
Кадастралната 
карта и 
кадастралните 
регистри, одобрени 

14,00 лв.     
Номер по 
предходен 
000317 



със Заповед  
РД-18-938/18.12.20
17 г. на 
Изпълнителен 
директор на  АГКК, 
с площ 1670 ( 
хиляда шестстотин 
и седемдесет ) кв. 
метра. Трайно 
предназначение на 
територията  - 
земеделска. Начин 
на трайно ползване 
- пасище. 
Категория на 
земята при 
неполивни условия 
- девета. 

438 787 
23.11.2022 

787 област Кърджали, община 
Джебел, с . Подвръх 

Поземлен имот с 
кадастрален №10 
/десет/ по 
кадастралния план 
на с. Подвръх, 
община Джебел, 
област Кърджали с 
площ 601 
/шестстотин и един/ 
кв. метра, ведно с 
построената в него 
едноетажна 
масивна сграда  - 
кметство със 
застроена площ 
110 / сто и десет/ 
кв. метра 

4825,40 лв.     
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