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ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 

ДОКЛАД 
от ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на  Община Казанлък 

по чл.64, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 
 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване правото на собственост 
върху Поземлени имоти – частна държавна собственост, представляващи Поземлени 
имоти с номера 38563.155.521, 38563.155.523, 38563.155.525, 38563.155.527, 
38563.155.529, 38563.155.531, 38563.155.533, 38563.155.535, 38563.155.536, 
38563.156.524, 38563.157.526, 38563.159.527, 38563.159.528, 38563.159.529, 
38563.159.530 по КККР на с. Копринка, всички с НТП „друг вид дървопроизводителна 
гора“, собственост на МЗГ-ДЛ.  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесен от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си 
заседание. 
 
МОТИВИ: Във връзка с инвестиционното намерение на Община Казанлък за 
реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. 
Казанлък до язовир Копринка, Общински съвет Казанлък е приел Решение №779 от 
29.09.2022 г. с което е одобрил подробен устройствен план – парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура за обект „Реконструкция на общински път 
SZR2070 и изграждане на велоaлея от гр. Казанлък до яз. Копринка“, като и Решение 
№743 от 28.07.2022 г., с което същия обект е включен в „Списък на общински обекти от 
първостепенно значение“. Проектното трасе на горепосочения обект започва на 20 м след 
разклонението с първокласен път I-6 и продължава на запад в прав участък до Т-образно 
кръстовище с път SZR1066. В участъка път SZR2070 се развива в равнинен до слабо 
хълмист терен. По посока на растящия километраж, велосипедната алея ще се изгради в 
ляво от оста, от южна страна на път SZR2070. 
Поради липса на друга техническа възможност проектното трасе на реконструирания път 
с велосипедна алея се налага да премине и през поземлени имоти в горски територии, 
държавна частна собственост, в землището на с. Копринка, община Казанлък. 
Подробният устройствен план е отразен в КК и КР на с. Копринка, община Казанлък и 
са образувани следните поземлени имоти в горски територии с идентификатори:  

- 38563.155.536 с начин на трайно ползване (НТП) „друг вид дървопроизводителна 
гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 818 кв.м.; 

- 38563.155.535 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 2473 кв.м.; 



- 38563.155.533 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 825 кв.м.; 

- 38563.155.531 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 752 кв.м.; 

- 38563.155.529 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 790 кв.м.; 

- 38563.155.527 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 732 кв.м.; 

- 38563.155.525 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 1065 кв.м.; 

- 38563.155.523 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 289 кв.м.; 

- 38563.155.521 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 591 кв.м.; 

- 38563.156.524 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 74 кв.м.; 

- 38563.157.526 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 400 кв.м.; 

- 38563.159.527 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 1597 кв.м.; 

- 38563.159.528 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 997 кв.м.; 

- 38563.159.529 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 136 кв.м.; 

- 38563.159.530 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 634 кв.м. 
За да бъде възможно реализирането на обекта, новообразуваните имоти в горски 
територии, през които преминава новото трасе на пътя, трябва да преминат в собственост 
на Община Казанлък. 
Засегнатите имоти са частна държавна собственост, а съгласно чл.21, ал.6 от Закона за 
общинската собственост „Имоти - собственост на държавата, не могат да бъдат 
отчуждавани принудително за общински нужди. Когато за нуждите на обектите 
по ал.1 се засягат имоти - частна държавна собственост, те се прехвърлят 
безвъзмездно в собственост на общината по реда на Закона за държавната 
собственост.“  
Съгласно чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) „Безвъзмездно 
прехвърляне на собственост върху имот - частна държавна собственост в полза на 
общини за се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра 
на регионалното развитие и благоустройството. Областният управител сключва 
договор за безвъзмездното прехвърляне, който се вписва в службата по вписванията. 
Исканията за безвъзмездно прехвърляне по ал.1 се правят чрез областния управител, 
който дава мотивирано становище.“  
Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) Общинският съвет приема решения за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, една от формите на които е 
придобиването по безвъзмезден начин на имот – частна държавна собственост по реда 
на чл. 54 от ЗДС.  

 
Във връзка с всичко изложено по-горе предлагам на Общинския съвет да приеме 
следния, 
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, 
във връзка с чл.54 от ЗДС, чл.4, ал.1, т.2 и чл.7 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, 
 
РЕШИ: 
 
1. Дава съгласие за придобиване правото на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне 
от държавата в полза на Община Казанлък на имоти – частна държавна собственост, 
както следва: 
 
1.1 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.536 (три осем пет шест три точка едно пет 
пет точка пет три шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, 
община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. 
на ИД на АГКК, с площ 818 (осемстотин и осемнадесет) кв. м, Адрес: с. Копринка, 
местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с начин 
на трайно ползване (НТП) „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 
38563.155.534, 38563.21.113, 38563.159.519, 38563.21.114; Предишен идентификатор: 
38563.155.6; Номер по предходен план: 155006; държавна частна собственост, 
собственост на МЗГ-ДЛ; 
 
1.2 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.535 (три осем пет шест три точка едно пет 
пет точка пет три пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, 
община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. 
на ИД на АГКК, с площ 2473 (две хиляди четиристотин седемдесет и три) кв. м, Адрес: 
с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: 
Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.21.114, 
38563.21.113, 38563.155.534, 38563.155.532, 38563.155.533, 38563.159.519; Предишен 
идентификатор: 38563.155.6; Номер по предходен план: 155006; държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ; 
 
1.3 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.533 (три осем пет шест три точка едно пет 
пет точка пет три три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, 
община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017г. 
на ИД на АГКК, с площ 825 (осемстотин двадесет и пет) кв. м, Адрес: с. Копринка, 
местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП 
„друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.519, 38563.155.535, 
38563.155.534, 38563.155.532, 38563.155.530, 38563.155.531; Предишен идентификатор: 
38563.155.20; Номер по предходен план: 155020;  държавна частна собственост, 
собственост на МЗГ-ДЛ; 
 
1.4 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.531 (три осем пет шест три точка едно пет 
пет точка пет три едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, 
община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. 
на ИД на АГКК, с площ 752 (седемстотин петдесет и два) кв. м, Адрес: с. Копринка, 
местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП 
„друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.519, 38563.155.533, 
38563.155.532, 38563.155.530, 38563.155.528, 38563.155.529; Предишен идентификатор: 
38563.155.19; Номер по предходен план: 155019; държавна частна собственост, 
собственост на МЗГ-ДЛ; 



1.5 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.529 (три осем пет шест три точка едно пет 
пет точка пет две девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, 
община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017г. 
на ИД на АГКК, с площ 790 (седемстотин и деветдесет) кв. м, Адрес: с. Копринка, 
местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП 
„друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.519, 38563.155.531, 
38563.155.530, 38563.155.528, 38563.155.526, 38563.155.527; Предишен идентификатор: 
38563.155.18; Номер по предходен план: 155018; държавна частна собственост, 
собственост на МЗГ-ДЛ; 
 
1.6 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.527 (три осем пет шест три точка едно пет 
пет точка пет две седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, 
община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/ 22.12.2017г. 
на ИД на АГКК, с площ 732 (седемстотин тридесет и два) кв. м, Адрес: с. Копринка, 
местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП 
„друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.519, 38563.155.529, 
38563.155.528, 38563.155.526, 38563.155.524, 38563.155.525; Предишен идентификатор: 
38563.155.17; Номер по предходен план: 155017; държавна частна собственост, 
собственост на МЗГ-ДЛ; 
 
1.7 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.525 (три осем пет шест три точка едно пет 
пет точка пет две пет)  по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, 
община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/ 22.12.2017г. 
на ИД на АГКК, с площ 1065 (хиляда шестдесет и пет) кв. м, Адрес: с. Копринка, 
местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП 
„друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.527, 38563.155.519, 
38563.155.526, 38563.155.524, 38563.155.522, 38563.155.523; Предишен идентификатор: 
38563.155.16; Номер по предходен план: 155016; държавна частна собственост, 
собственост на МЗГ-ДЛ; 
 
1.8 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.523 (три осем пет шест три точка едно пет 
пет точка пет две три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, 
община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/ 22.12.2017г. 
на ИД на АГКК, с площ 289 (двеста осемдесет и девет) кв. м, Адрес: с. Копринка, 
местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП 
„друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.155.525, 38563.159.519, 
38563.155.524, 38563.155.522, 38563.155.520, 38563.155.521; Предишен идентификатор: 
38563.155.14; Номер по предходен план: 155014; държавна частна собственост, 
собственост на МЗГ-ДЛ; 
 
1.9 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.521 (три осем пет шест три точка едно пет 
пет точка пет две едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, 
община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/ 22.12.2017г. 
на ИД на АГКК, с площ 591 (петстотин деветдесет и един) кв. м, Адрес: с. Копринка, 
местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП 
„друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.155.523, 38563.159.519, 
38563.155.522, 38563.155.520, 38563.155.519; Предишен идентификатор: 38563.155.15; 
Номер по предходен план: 155015;  държавна частна собственост, собственост на МЗГ-
ДЛ; 
 



1.10 Поземлен имот с идентификатор 38563.156.524 (три осем пет шест три точка едно 
пет шест точка пет две четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село 
Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-
966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, с площ 74 (седемдесет и четири) кв. м, Адрес: с. 
Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: 
Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.20.380, 
38563.28.101, 38563.20.379, 38563.156.523, 38563.159.519; Предишен идентификатор: 
38563.156.1; Номер по предходен план: 156001; държавна частна собственост, 
собственост на МЗГ-ДЛ; 
 
1.11 Поземлен имот с идентификатор 38563.157.526 (три осем пет шест три точка едно 
пет седем точка пет две шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село 
Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-
966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, с площ 400 (четиристотин) кв. м, Адрес: с. Копринка, 
местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП 
„друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.531, 38563.159.533, 
38563.157.527, 38563.157.524, 38563.157.525, 38563.28.101, 38563.159.519; Предишен 
идентификатор: 38563.157.1; Номер по предходен план: 157001; държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ; 
 
1.12 Поземлен имот с идентификатор 38563.159.527 (три осем пет шест три точка едно 
пет девет точка пет две седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село 
Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-
966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, с площ 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) кв. 
м, Адрес: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на 
територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 
38563.159.10, 38563.159.526, 38563.159.533, 38563.159.531, 38563.159.519; Предишен 
идентификатор: 38563.159.1; Номер по предходен план: 159001; държавна частна 
собственост, собственост на МЗГ-ДЛ; 
 
1.13 Поземлен имот с идентификатор 38563.159.528 (три осем пет шест три точка едно 
пет девет точка пет две осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село 
Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-
966/22.12.2017г. на ИД на АГКК, с площ 997 (деветстотин деветдесет и седем) кв. м, 
Адрес: с. Копринка, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид 
дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.526, 38563.159.2, 38563.159.519; 
Предишен идентификатор: 38563.159.1; Номер по предходен план: 159001; държавна 
частна собственост; 
 
1.14 Поземлен имот с идентификатор 38563.159.529 (три осем пет шест три точка едно 
пет девет точка пет две девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село 
Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-
966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, с площ 136 (сто тридесет и шест) кв. м, Адрес: с. 
Копринка, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид 
дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.526, 38563.159.519; Предишен 
идентификатор: 38563.159.1; Номер по предходен план: 159001; държавна частна 
собственост; 
 
 



1.15 Поземлен имот с идентификатор 38563.159.530 (три осем пет шест три точка едно 
пет девет точка пет три нула) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село 
Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/ 
22.12.2017г. на ИД на АГКК, с площ 634 (шестстотин тридесет и четири) кв. м, Адрес: с. 
Копринка, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид 
дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.35.8, 38563.159.526, 38563.159.519; 
Предишен идентификатор: 38563.159.1; Номер по предходен план: 159001; държавна 
частна собственост; 
 
2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия 
във връзка с изпълнението на решението. 
 
АДРЕСАТИ НА АКТА: ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА - Кмет на Община 
Казанлък. 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:  
инж. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КОЕВА – заместник-кмет ИСТ на Община Казанлък. 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ: ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък. 
 
Предоставям Ви всички материали в електронен вид. 
 
Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и областния управител на област Стара 
Загора в 7- дневен срок от приемането му . 
Препис от решението да се изпрати в районна прокуратура Казанлък за преглед по реда на общия надзор 
и законност. 
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал.5, от ЗМСМА в 
седемдневен срок от получаването му. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14- дневен срок пред Административен съд Стара Загора. 
 
Приложения:  
1. Скици на новообразувани ПИ в горски територии; 
2. Копие на ПУП-ПП в едно с обяснителна записка; 

 
С уважение,  
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на  Община Казанлък 
 
Съгласували: 
инж. Даниела Коева, зам. кмет ИСТ 
Кольо Байков, главен юрисконсулт 
инж. Олга Шикова, гл. експерт ИУС 
 

Изготвил:  
инж. Магдалена Симеонова, ст. експерт УППК 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - ГР. СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул."ЦАР СИМЕОн вЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕIVIЛЕН ИМОТ 
№ 15-1390730-29,11, 2022 г 

Поземлен имот с идентификатор 38563.155.536 

С. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара 3агора 
ПО кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-966/22.12.2017 г, 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕiСТОР НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГUРА 
Площ: 818 кв. м 
Трайно предназначение на територията: Горска 
Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора 
Отдел/ Площ в Вид на гората / 
подотдел кв. м .вид на подотдела 

256/а1 97 Иглолистни / склопена култура 

256/11 721 IIревръщане / поляна 

координатна система ккС2005 

М 1:2000 
Предишен идентификатор: 38563.155.6 
Номер по предходен план: 155006 
Съседи: 38563.155.534, 38563.21.113, 38563.159.519, 38563.21.114 

Собственици по данни от КРНИ: 
1. МЗГ-ДЛ 
площ 440629 кв. м от правото на собственост 
Молба по чл.15, ал.2 от Наредба No 33 на МЗХП и МТРС № 1433 от 19.08.2008г:, изда 
ГР. КАЗАНЛЪК 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 15-1390730-29.11.2022 r, издадена въз основа на 
заявление с входящ № 01-688548-24.11.2022 г. 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕ3ИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - ГР. СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул."ЦАР СИМЕОн вЕЛИКи" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-1390818-29.11.2022 г. 

Поземлен имот с идентификатор 38563.155.535 

С. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара 3агора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 3аповед РД-18-966/22.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГФРА 
Площ: 2473 кв. м 
Трайно предназначение на територията: Горска 
Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора 

Отдел/ Площ в Вид на гората / 

подотдел кв. м вид на подотдела 

256/8 191 Нискостъблени / просека 

256/9 1792 Превръщане / поляна 

256/х 216 Превръщане / издънково насаждевие 

256/ш 274 Превръщане / издънково насаждение 

координатна система кКС2005 

М 9 :2500 
Предишен идентификатор: 38563.155.6 
Номер по предходен план: 155006 
Съседи: 38563,21,'914, 38563,21,113, 38563.155,534, 38563.155.532, 38563.155.533, 38563.159.519 

Собственици по данни от КРНИ: 
1. МЗГ-ДЛ 
площ 440629 кв. м от правото на собственост 
Молба по чл.15, ал.2 от Наредба No 33 на М3ХП и МТРС № 1433 от 19.08.2008г:, изда 
ГР. КАЗАНЛЪК 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 1 5-1 39081 8-29,11.2022 г, издадена въз основа на 
заявление с входящ № 01-688548-24.11.2022 г. 
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СЛцЖБА по ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - ГР. СТАРА ЗАГОРq 
6003, Ул."ЦАР СИМЕОн вЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА !НА ЛОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-1390776-29.11.2t➢22 г, 

Поземлен имот с идентификатор 38563.155.533 

С. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 3аповед РД-18-966/22.12.2017 г. 
на iЛ3ПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за измвнение 
Адрес на поземления имот: с, Копринка, местност Гt9ЛЯМATA Гt)РА 
Площ: 825 кв. м 
Трайно предназначение на територията: Горска 
Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводитетана ггэра 

Отдел/ Площ в Вид на гората / 

подотдел кв. м вид на подотдела 

256/х 825 Превръщане / издънково насаждение 

координатна система ккС2005 

NI 1:1000 
Предишен идентификатор: 38563.155.20 
Номер по предходен план: 155020 
Съседи: 38563.159.519, 38563.155.535, 38563.155.534, 38583.155.532, 38563.155.530, 38563.155.531 

Собственици по данни от КРНИ: 
1. МЗГ-ДЛ 
площ 24929 кв. м от правото на собственост 
Молба по чл.15, ал.2 от Наредба No 33 на МЗХП и МТРС № 1433 от 19.08.2008г, и 

ГР.КАЗАНЛЪК 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 15-1390776-29.11.2022 г. издадена въз основа на 
заявление с входящ № 01-688548-24.11.2022 г 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРд 
6003, Ул."ЦАР СИМЕОн ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА НА ПО3EМJ1ЕN1 ИМОТ 
№ 15-1390519-29.11.2022 г. 

Поземлен имот с идентификатор 38563.155.531 

С. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-966/22.12•2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. Капринка, местност Г®ГJЛмАТА ГОРА 
Площ: 752 кв, м 
Трайно предназначение на територията: Горска 
Начин на трайно ползване: Друг вид дървопр®изводителна гора 
Отдел/ Площ в Вид на гората / 

подотдел кв. м вид на подотдела 
256/х 752 Превръщане / издънково насаждение 

Координатна система ККС2005 

м 1:1000 
Предишен идентификатор: 38563.155.19 
Номер по предходен план: 155019 
Съседи: 38563.159.519, 38563.155.533, 38563.155.532, 38563.155.530, 38563.155.528, 38563.155.529 

Собственици по данни от КРНИ: 
1. м3Г-ДЛ 
площ 24928 кв. м от правото на собственост 
Молба по чл.15, ал.2 от Наредба No 33 на М3ХП и мТРС № 1433 от 19.08.2008г, из 
ГР. КАЗАНЛЪК 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 15-1390519-29.11.2022 г, издадена въз основа на 
заявление с входящ № 01-688548-24.11.2022 г. 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - ГР. СТАРА ЗАГОРд 
6003, Ул."ЦАР СИМЕОн вЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА НА ГIОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-1390556-29.11 .2022 г 

Поземлен имот С идентификатор 38563.155.529 

С. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара 3агора 
По кадастоалната карта и кадастралните регистри, одобрени СъС 3аповед РД-18-966/22.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКiС 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение 
АдреС на поземления имот: с. Кorºринзса, мвстност ГОЛЯМА'ТА ГОРА 
Площ: 790 кв. м 
Трайно предназначение на територията: Горска 
Начин на трайно ползване: Друг вид дървапр®изводителна гора 

Отдел/ Площ в Вид на гората / 
подотдел кв. м вид на подотдела 

256/х 779 IIревръщане / издънково насаждение 

256/7 11 Иглолистни / поляна 

координатна Систеrиа ккС2005 

М 1:1000 
Предишен идентификатор: 38563.155.18 
Номер по предходен план: 155018 
Съседи: 38563.159.519, 38563.155.531, 38563.155.530, 38563.155.528, 38563.155.526, 38563.155.527 

СобСтвеници по данни от KPHV1: 
1. МЗГ-ДЛ 
площ 24928 кв. м от правото на СобСтвеност 
Молба по чл.15, ал.2 от Наредба No 33 на МЗХП и МТРС № 1433 от 19.08.2008г, издад 

ГР.КАЗАНЛЪК 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 15-1390556-29.11.2022 г. издадена въз основа на 
заявление С входящ № 01-688548-24.11.2022 г 
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СЛУЖБА по ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - ГР СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул."ЦАР СИМЕОн вЕЛИКИ" №1, 042/622 1 1 3; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА ЛОЗЕМЛЕН и1V!®Т 
N® 15-1390675-29,11.2022 г. 

1 от 1 

Поземлен имот с идентификатор 38563.155.527 

С. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Звповед РД-18-966/22.12,2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. бtопринка, местност Гt)ЛЯМАТА itDРA 
Площ: 732 кв. м 
Трайно предназначение на територията: Горска 
Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора 

Отдел/ Площ в Вид на гората / 
подотдел кв. м вид на подотдела 

256/7 731 Иглолистни / поляна 

координатна система ккС2005 

М 1:1000 
Предишен идентификатор: 38563.155.17 
Номер по предкоден план: 155017 
Съседи: 38563.159.519, 38563.155.529, 38563.155.528, 38563.155.526, 38563.155.524, 38563.155.525 

Собственици по данни от КРНИ: 
1. МЗГ-ДЛ 
площ 24929 кв. м от правото на собственост 
Молба по чл.15, ал.2 от Наредба No 33 на МЗХП и МТРС № 1433 от 19.08.2008г, и 
ГР.КАЗАНЛЪК 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 15-1390675-29,11,2022 г, издадена въз основа на 
заявление с вкодящ № 01-688548-24.11.2022 г. 

1 и нж. ве,Еел кајИ ва н о ва! 
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стр. 1 от 1 

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГF? СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул."ЦАР СИМЕОн вЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА НА ЛОЗЕIVIЛЕН ИМОТ 
№ 15-1390575-29,11.2022 г. 

Поземлен имот с идентификатор 38563.155.525 

С. ФСопринка, общ. Казанлък, обл. Стара загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-966/22.12.2017 г 
на ИзП"ЬЛi;ИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. К®принка, местн®ст ГОЛЯмАТА i®РА 
Площ: 1065 кв. м 
Трайно предназначение на територията: Горска 
Начин на трайно ползване: друг вид дървопроиззодитглна гора 
Отдел/ Площ в Вид на гората / 
подотдел кв. м вид на подотдела 
256/х 

256/7 
г56/Ф 

136 IIревръщане / издънково насаждение 
27 Иглолистни / поляна 
903 Иглолистни / склопена култура 

координатна систэма ккС2005 

м 1:2000 
Предишен идентификатор: 38563.155.16 
Номер по првдходен план: 155016 
Съседи: 38563,155.527, 38563,159,519, 38563,155.526, 38563.155.524, 38563.155.522, 38563.155.523 

Собственици по данни от КРНИ: 
1. мзг-дЛ 
площ 24929 кв. м от правото на собственост 
Молба по чл.15, ал.2 от Наредба No 33 на М3ХП и МТРС № 1433 от 19.08.2008г, и 
ГР. КАЗАНЛЪК 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 15-1390575-29.11.2022 г. издадена въз основа на 
заявление с вкодящ № 01-688548-24.11.2022 г. 

/инж.Ве ~ анова/ 

13
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СЛЧЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРд 
6003, Ул."ЦАР СИМЕОн вЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagOra@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-1390532-29.11.2022 т. 

ПОземлен имОт с идентификатОр 38563.155.523 

С. Копринка, Общ. Казанлък, Обл. Стара Загора 
ПО кадастралната карта и кадастралните регистри, ОдОбрени със Заповед РД-18-966/22.12.2017 г: 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
ПОследн0 изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащ0 пОземления имот: 
нsэма данни за изменение 
Адрес на пОземления имОт: с. Котвринкв, мвстнпст ГLдЛЯМАТА ГОРА 
ПлОщ: 289 кв. м 
Трайн0 предназначение на теритОрията: Г®рска 
Начин на трайн0 пОлэване: Друг вид дървгэпр©изваэдитвлна гора 
Отдел/ Площ в Вид на гОрата / 
пОдотдел кв. м вид на пОдОтдела 

256/6 133 Нискостъблени / просека 

255/Ф 50 Иглолистни / склопена култура 

256/ф 106 Иглолистни / склопена култура 

Коордиювтна система ккС2005 

М 1:500 
Гlредишен идентификатОр: 38563.155.'!4 
НОмер п0 предхОден план: 155014 
Съседи: 38563.155.525, 38563,159.519, 38563,155,524, 38563.155.522, 38563.155,520, 38563.155,521 

СОбственици п0 данни От КРНИ: 
1. МЗГ-ДЛ 
Няма данни за идеалните части 
Няма дОкумент за собственОст 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 15-1390532-29.11.2022 г издадена въз ОснОва на 
заявление с вхОдящ № 01-688548-24.11.2022 г 
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Coфля 161 В. кв.Пввлово, Ул.мУС:ала Л1º1 
тее. 921955 45 40. факс: 021955
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADqSTRE.BG 

с'р.10т1 

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГF СТАРА ЗАГОР/q 
6003, Ул."ЦАР СИМЕОм ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@Cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-1390672-29.11.2022 г. 

ПОземлен имОт С идентификатОр 38563.155.521 

С. Копринка, общ. Казанлък, Обл. Стара 3агора 
ПО кадастралната карта и кадастралните регистри, ОдОбрени съС 3аповед РД-18-966/22.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
ПОследн0 изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащ0 пОземления имот: 
няма данни за изменение 
АдреС на поземления имОт: с. iСапринки, мес-гност ГflЛ3ЭМАТА ГОРА 
ПлОщ: 591 кв. м 
Трайн0 предназначение на теритОрията: Горска 
Начин на трайн0 пОлзване: Друг вид дървгэпроизводителна гора 
Отдел/ Площ в 

подотдел кв. м 

г56/Ф 591 

координатна Система кКС2005 

Вид на гората / 
вид на подотдела 
Иглолистни / склоагена култура 

1U1 1:500 
Предишен идентификатОр: 38563.155.15 
i-i0мep по предхОден план: 155015 
Съседи: 38563.155.523, 38563.159.519, 38563,155.522, 38563.155.520, 38563.155.519 

Собственици по данни от КРНИ: 
1. М3Г-ДЛ 
Няма данни за идеалните части 
Няма документ за собственОст 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 15-1390672-29.11.2022 г. издадема въз оснОва на 
заявление с вхОдящ № 01-688548-24.11.2022 г. 
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София 1618, кв:Павлово, ул:мусала Р1:? 1 
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ACAD@CADASTRE.B6~~NMPЛICAD TRE E4V 

стр. 1от1 

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - ГР. СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул."ЦАР СИМЕОн вЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИцА нА поЗЕМЛЕн иМот 
№ 16-1390716-29.11.2022 г. 

ПОземлен имот с идентификатОр 38563.156.524 

С. Копринка, Общ. Казанлък, Обл. Стара Загора 
ПО кадастралната карта и кадастралнитв регистри, ОдОбрени със 3ап®вед РД-18-966l22.12.2017 г, 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
ПОследно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
нsвмв данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. Э(®принкв, мвстност ГiiЛЯМAТA ГОРA 
ПлОщ: 74 кв. м 
Трайн0 предназначение на теритОрията: iГ®рска 
Начин на трайн0 ползване: друТ вид дървопроизв®дителна гвра 
Отдел/ Площ в Вид на гората / 

подотдел кв. м вид на подотдела 

256/61 74 Иглалист¢хи / склопена култура 

координатна система ккС2005 

Nl 1:500 
Предишен идентификатор: 38563.156.1 
НОмер по предходен план: 156001 
Съседи: 38563.20.380, 38563.28.101, 38563.20.379, 38563.156.523, 38563.159.519 

СОбственици По данни от 9CPF-9И: 
1. М3Г-ДЛ 
площ 4472 кв. м от правОто на собственост 
Няма дОкумент за собственОст от ООООг 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 15-1390716-29.11.2022 л издадена въз оснОва на 
заявление с вхОдящ № 01-688548-24.11.2022 г 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - ГР. СТАРА ЗАГОРq 

6003, Ул."ЦАР СИМЕОн вЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 
stara.zagOra@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕNIЛЕН И1l1lОТ 

№ 15-1390681-29.11.2022 г 

1 от 1 

ПОземлен имот с идентификатОр 38563.157.526 

С. Копринка, Общ. Казанлък, Обл. Стара 3агора 

ПО кадастралната карта и кадастралните регистри, Одобрени със 3аповед РД-18-966/22.12.2017 г. 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащ0 поземления имот: 

няма данни за изменение 
Адрес на пОземления имот: с. Копринка, местност ГОЛЯN!АТА ГОР/А 

ПлОщ: 400 кв. м 
Трайн0 предназначение на теритОрията: Горска 

Начин на трайн0 пОлзване: Друг вид дървопроизводителна гора 

Отдел/ Площ в Вид на гората / 
пОдотдел кв. м вид на подотдела 

257/13 400 Иглолистни / поляна 

к00рдинатна система ккС2005 

М 1:500 
Предишен идентификатОр: 38563.157.1 
НОмер п0 предхОден план: 157001 
Съседи: 38563.159.531, 38563.159.533, 38563.157.527, 38563.157.524, 38563.157.525, 38563.28.101, 
38563.159.519 

СОбственици п0 данни От КРНИ: 

1. МЗГ-ДЛ 
площ 4289 кв. м От правОто на сОбственОст 

Няма дОкумент за сОбственОст От ООООг 

Сгради, които попадат върху имота 

няма данни за сгради 

Скица № 15-1390681-29.11.2022 г. издадена въз ОснОва на 

заявление с вхОдящ № 01-688548-24.11.2022 г. 
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Стр. 1 от 1 

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - ГР. СТАРА ЗАГОРд 

6003, Ул."ЦАР СИМЕОн ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 
stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА ПОЗIЕМЛЕН ИмОТ 

№ 15-'! 390693-2Э,11,2t➢22 г 

ПОземлен имот с идентификатОр 38563.159.527 

С. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 

ПО кадастралната карта и кадастралните регистри, ОдОбрени със 3апввед РД-18-966/22.12.2017 г, 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР F1A АГКК 

ПОследно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо пОземления имот: 

нтама данни за измененив 
Адрес на пОземления имот: с. Копринка, мгстнпст Гt9ЛilмАТА ГОРА 

ПлОщ: 1597 кв. м 
Трайно предназначение на територията: Горска 

Начин на трайно пОлзване: Друг вид дървопроизввдителна rора 

Отдел/ Площ в Вид на гората / 

подотдел кв. м вид на подотдела 

257/х 138 Иглолистни / склопэна култура 

257/ч 1067 Иглолистни / склопена култура 

257/11 372 Иглолистни / поляна 

t<аординатна спстемэ ККС2005 

м 1: г000 
Предишен идентификатОр: 38563.159о1 

НОмер по предхОден план: 159001 
Съседи: 38563.959.10, 38563.159.526, 38563.159,533, 38563.159.539, 38563.159.519 

Собственици по данни от КРНИ: 

1. м3Г-ДЛ 
Няма данни за идеалните части 

Няма документ за собственост 

Сгради, които попадат върху имота 

няма данни за сгради 

Скица № 15-1390693-29.1Э.2022 г, издадена въз Основа на 

заявление с входящ № 01-688548-24.11.2022 г. 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГF СТАРА ЗАГОРд 
6003, Ул."ЦАР СИМЕОн ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА ЛОЗЕМЛEН ИМОТ 
№ 15-1390509-29.11.2022 г 

Поземлен имот с идентификатор 38563.159.528 

С. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-966/22.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. i(опринка 
Площ: 997 кв. м 
Трайно предназначение на територията:Горска 
Начин на трайно ползване: Друг вид дырвопроизводителна гора 
Отдел/ Площ в Вид на гората / 
подотдел кв. м вид на подотдела 
257/н 325 IIревръщане / издънково насаждение 
257/9 32 Иглолистни / просека 
257/м 37 Иглолистни / склопена култура 
257/р 559 Иглолистни / семенно насаждение 
257/п 44 Иглолистни J склопенв култура 
Предишен идентификатор: 38563.159Л 
Номгр по предходен план: 159001 
Съседп: 38563.159.526, 38563.159.2, 38563.1 59.51 Э 

Собственици по данни от КРНИ: 
няма данни 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 15-1390509-29.11.2022 г, издадена въз основа на 
заявление с входящ № 01-688548-24.11.2022 г. 
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коо.~инатна система ккС2005 

М 1:2000 

Скица № 15-1390509-29.11.2022 r. издадена въз основа на 
заявление с входящ № 01-688548-24.11.2022 r. 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - ГР. СТАРА ЗАГОРq 

6003, Ул."ЦАР СИМЕОн вЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 
stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА NA ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 

№ 15-1390631-29.11,2022 г. 

1 от 1 

ПОземлен имот с идентификатОр 38563.159.529 

С. Копринка, Общ. Казанлък, обл. Стара Загора 

ПО кадастралната карта и кадастралните регистри, ОдОбрени със Звпкэвед РД-18-966l22.12.2017 г. 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

Последн0 изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащ0 пОземления имот: 

няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. Квпринка 

ПлОщ: 136 кв. м 
Трайн0 предназначение на теритОрията: Горска 
Начин на трайн0 пОпзване: Друг вид дървопроизводителна rора 

Отдел/ Площ в Вид на гората / 
подотдел кв. м вид на подотдела 

257/м 136 Иглолистни / склопена култура 

координатна система ккС2005 

526 
/ 

J 

528

527 

529 

30 1 

330 

599 539 

526 

М 1:1000 
Предишен идентификатОр: 38563.159.1 
Номер п0 предхОден план: 159001 
Съседи: 38563.159.526, 38563.159.519 

СОбственици п0 данни От КРНИ: 
няма данни 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

Скица № 15-1390631-29.11.2022 г. издадена въз Основа на 

заявление с вхОдящ № 01-688548-24.11.2022 г. 
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