
Землище/местност Отдел/ подотдел

с.Берсин м.Люти дол 870 а1, 870 д1, 870 е1, 870 ж1, 870 щ

с.Бобешино м.Заставата 217 у1, 217 ф1, 218 н1

с.Богослов м.Байрамица 449 г, 449 д, 451 б, 451 в, 451 г

с.Богослов м.Кариерата 441 г

с.Богослов м.Метлата 429 б1, 429 е, 429 е1, 429 ж, 429 ж1, 429 з, 429 з1, 429 и1

с.Богослов м.Памука 384 б, 384 г, 384 ж, 385 в, 385 е, 385 ж, 386 б 

с.Богослов м.Попови ливади 392 и, 393 з

с.Богослов м.Разкола 458 д, 458 т, 458 у

с.Богослов м.Руски път 398 в

с.Богослов м.Санаториума 991 т

с.Богослов м.Солище 448 и, 448 к

с.Богослов м.Студен кладенец 387 в, 387 г 

с.Вратца м.Делийованица 342 г1

с.Вратца м.Дервена 336 и1

с.Грамаждано м.Гола велика 400 а

с.Грамаждано м.Караница 395 е

с.Грамаждано м.Руски път 397 з, 398 б

с.Долно село м.Бистрица 176 м, 177 т

с.Долно село м.Влашки рид 250 ж3, 250 п3

с.Долно село м.Врътковец 243 а1, 243 ч

с.Долно село м.Джанката 244 в

с.Долно село м.Конярнико 181 к, 181 л, 181 т

с.Долно село м.Кошарен 245 п

с.Долно село м.Леви дол 247 б

с.Жеравино м.Селище 221 к1, 221 м1

с.Жиленци м.Ечемика 367 в, 367 г, 374 б

с.Жиленци м.Ечемика 364 ж, 365 я

с.Каменичка Скакавица м.Овчарниците 287 р, 286 т, 286 у, 287 ф, 287 я

с.Коприва м.Бай Яким 230 г1, 230 ж1

с.Коприва м.Стотна 232 р , 232 с 

с.Кутугерци м.Катунище 201 б1

с.Кутугерци м.Черна трева 200 в1, 200 ч, 200 я, 201 з

с.Лелинци м.Кроновите 876 м

с.Лелинци м.Рудеви борове 881 т, 881 у

с.Ново село м.Лещаро 496 з, 496 л

с.Ново село м.Манастира 512 б, 514 а

ИНФОРМАЦИЯ

за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС "Осогово", в които е планирано да се 

извършва ползване през 2021г.



Землище/местност Отдел/ подотдел

с.Ново село м.Меркови колиби 465 з, 466 з

с.Ново село м.Орнички дол 482 и, 482 х, 482 ю

с.Ново село м.Осми рид
424 е, 424 ж, 424 з, 424 и, 424 о, 424 п, 424 р, 424 с, 424т,

424 у

с.Ново село м.Темни дол 473 а

с.Ново село м.Хайдушко кладенче 471 б, 472 б

с.Ново село м.Черквата 418 г, 418 с1

с.Ново село м.Янковци 508 г

с.Преколница м.Бунара 261 е1

с.Преколница м.Влашки дол 539 м, 539 н, 540 е

с.Преколница м.Влашки рид 250 м1

с.Преколница м.Мала река 260 х

с.Преколница м.Млачка река 540 м1, 541 н, 541 т

с.Преколница м.Падината 257 з, 257 м, 258 б

с.Преколница м.Ски писта 450 в1, 450 г1, 450 е1, 450 е1, 450 ж1

с.Преколница м.Червен дол 258 г, 258 л, 259 л, 259 р1

с.Раненци м.Добрещица 300 л, 301 о, 300 ж

с.Раненци м.Мартиница 298 е, 298 о

с.Раненци м.Равна нива 295 о, 295 р, 295 с, 296 л, 296 ю

с.Раненци м.Язене 297 п

с.Ръсово м.Големи дол 186 и, 186 л

с.Савойски м.Байовци 531 д

с.Савойски м.Вировете 530 а

с.Савойски м.Горни пашалии 534 з1

с.Савойски м.Калугерски дол 527 н

с.Савойски м.Млачка река 540 и1, 540 к1

с.Савойски м.Солището 531 р, 532 ф

с.Савойски м.Ясикаре 528 т, 529 в

с.Сажденик м.Елешница 582 а

с.Сажденик м.Ждрапаница 580 з, 581 в, 582 з, 582 о

с.Сажденик м.Куцолиница 588 з

с.Сажденик м.Манастирски дол 584 а, 584 г, 585 г

с.Сажденик м.Просечник 587 з

с.Сажденик м.Харамийски дол 586 а

с.Слокощица м.Черешите 886 ф, 886 х, 886 ц

с.Търсина м.Пресечен камък 874 т1, 874 ф1, 874 х1

с.Црешново м.Катунище 201 г1, 205 е

с.Црешново м.Расовица 206 з, 206 ш

с.Црешново м.Црешново 207 в, 207 е1, 207 з1

с.Цървен дол м.Калинчевица 255 р, 255 ф, 256 х, 256 ц

с.Цървена ябълка м.Влашки колиби 541 щ, 542 а

с.Цървена ябълка м.Равна бука 546 д, 546 ж


