АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.1997г.-31.12.2005г.
Документ №

Дата

Населено място

Описание

Забележки

16

3/20/1997

Айтос

Местност

Дворно място - 5815 кв.м.
Сграда "Детска болница"
Целият имот.
Масивна двуетажна сграда със
застроена площ 570 кв.м. на два
етажа, построена през 1973 год.

На основание Заповед № РД-0993/11.03.2003 год.на Кмета на
Общ Айтос незастроената част
от дворното място, заградена с
трайна ограда при граници:
изток-детска болница, западулица, север-улица, юг- улица се
обявява за частна общинска
собсвеност.
Дворното място с площ 5815
кв.м. не се включва в капитала
на "МБАЛ-Айтос"ЕООД, а се
предоставя за ползване.
Акта отписан със Заповед № РД08-463/29.07.2010.г.
За имота е издаден нов АОС №
2398

19

3/20/1997

Дрянковец

Дворно място - 395 кв.м.
Училищна сграда, построена през
1951 год.със застроена площ 187
кв.м. на два етажа с масивна
консрукция.
Целият имот.

Със заповед № РД-09612/28.12.2001 год.на Кмета на
Общ. Айтос имотът се включва в
баланса на Общината.
Със заповед № РД-08301/17.08.2004 год.на Кмета на
Общ. Айтос в изпълнение
решение № 98, вписано в
протокол № 10 от 15.07.2004
год. на ОбС Айтос имотът се
обевява за частна общинска
собсвенот.

20

3/20/1997

Поляново

Урегулиран парцел на площ 380
кв.м.
Административна сграда - Кметсво
и Здравна служба.
Целият имот.
Сграда със застроена площ 78 кв.м.
на един етаж, с масивна консрукция,
построена през 1985 год

21

3/20/1997

Поляново

Урегулиран парцел на площ 1835
кв.м.
Административна сграда - Училище.
Целият имот.
Сграда със застроена площ от 146
кв.м. на един етаж, с масивна
констукция, построена през 1982 год.

23

3/20/1997

Чукарка

Административна сграда - Кметство. Теренът е актуван с АОС №
Целият имот.
22/20.03.1997 год.
Сграда със застроена площ от
67.50 кв.м. на един етаж, с масивна
конструкция, построена през1950
год.

24

3/20/1997

Чукарка

Административна сграда - Детска
Теренът е актуван АОС
градина и Здравна служба.
№22/20.03.1997 год.
Сграда с обща застроена площ от
125 кв.м.на един етаж, с масивна
конструкция.
Детска градина - застроена площ 55
кв.м., построена през 1978 г.
Здравна служба - застроена площ
70кв.м., посроена през 1982 г.

Акта отписан със Заповед № РД08-144/15.03.2011 г.
За имота е издаден нов АОС №
2541

25

4/25/1997

Караново

Урегулиран парцел на площ 995
кв.м.
Сграда - Кметство.
Целият имот.
Сграда със застроена площ 156 кв.м.
на два етажа, мази и таванско
помещение, масивна конструкция,
построена през 1939 год.

26

4/25/1997

Караново

Урегулиран парцел на площ 615
кв.м.
Сграда - Младежки клуб.
Целият имот.
Сграда със застроена площ 336
кв.м., на два етажа построена през
1985 год с монолитна консрукция.

27

4/25/1997

Караново

Урегулиран парцел на площ 750
кв.м.
Сграда - Здравна служба
Целият имот.
Сграда със застроена площ 160
кв.м., на един етаж с масивна
консрукция, построена през 1982 год.

28

4/25/1997

Черноград

Урегулиран парцел на площ 6 695
кв.м.
Сграда - училище.
Целият имот.
Сграда със застроена площ 506
кв.м., на два етажа с масивна
консрукция, построена през 1937 год.

29

4/25/1997

Черноград

Урегулиран парцел на площ 2370
кв.м.
Сграда - Детска градина.
Целият имот.
Сграда със застроена площ 176
кв.м., на два етажа с масивна
конструкция, построена през 1958
год.

30

4/25/1997

Пещерско

Урегулиран парцел на площ 950
кв.м.
Административна сграда - Кметсво
и Здравна служба.
Целият имот.
Сграда със застроена площ 120
кв.м. на един етаж, с масивна
конструкция, построена през 1975
год.

31

4/25/1997

Черна могила

Урегулиран парцел на площ 1125
кв.м.
Целият имот.

32

4/25/1997

Черна могила

33

4/25/1997

Дрянковец

Урегулиран парцел на площ 1125
Една стая се ползва като
кв.м.
Здравна служба.
Административна сграда - Кметсво.
Целият имот.
Масивна сграда на един етаж, със
застроена площ 88 кв.м.

34

4/25/1997

Зетьово

Урегулиран парцел на площ 1430
кв.м.
Сграда - Кметство.
Част от сградата. от първия етаж
застроена площ 100 кв.м. и целия IIри етаж със застроена площ 147
кв.м.
Двуетажна масивна сграда,
построена през 1982 год.

Акта отписан със Заповед № РД08-159/21.03.2011 г.
За имота е издаден нов АОС №
2540/2011 г.
Административни сгради - Кметство, Акта отписан със Заповед № РДЗдравна служба, Читалище.
08-145/15.03.2011 г.
Целият имот.
За имота е издаден нов АОС №
Сгради на един етаж с масивна
2540
конструкция, построени през 1970
год.със застроена площ:
Кметство - 70 кв.м.
Здравна служба - 72 кв.м.
Читалище 40 кв.м.

Една стая се ползва за Здравна
служба.
Акта отписан със Заповед № РД08-414/06.07.2011 г.Издаден нов
АОС №2839

35

4/25/1997

Съдиево

Урегулиран парцел на площ 5850
кв.м.
Административна сграда - Училище.
Целият имот.
Сграда със застроена площ от236
кв.м. на един етаж с маза, построена
през 1936 год. с масивна
конструкция.

Със заповед № РД-09.424 /
23.10.2000 год. имотът е обявен
за частна общинска собсвеност.
Акта отписан със Заповед РД-08199/07.05.2008 г. Издаден АОС
№ 1631

37

4/25/1997

Съдиево

Урегулиран парцел на площ 575
кв.м.
Административна сграда - Здравна
служба
Сграда със застроена площ от 80
кв.м., на два етажа, с масивна
конструкция, построена през 1978 г.

Актът е отписан със заповед №
РД-08-787/28.08.2013г.
За имота е съставен АОС
№3520/02.09.2013г.

38

4/25/1997

Съдиево

Втори етаж от Административна
сграда, със застроена площ от 230
кв.м. с масивна конструкция,
построена през 1978 год.
Дворно място - 1/2 ид. част от
целия парцел или 457.50/915 кв.м.

Със заповед № РД-09271/15.07.2002 год.на Кмета на
Общ. Айтос в изпълнениена
решение № 321, вписано в
протокол № 34/04.06. 2002
год.на ОбС имотът е обявен за
ЧАСТНА ОБЩИНСКА
СОБСВЕНОСТ.
Съгласно изготвения План за
регулация застройка ПРЗ на с.
Съдиево, теренът е отреден за "
КОО и мл. дом"
Акта отписан със Заповед № РД08-554А/04.12.2006 год.
За Общинския имот е съставен
нов АОС № 1385

Съгласно Заповед № РД-08743/17.09.2015г.:
1.В "раздел 7-Местонахождение
на имота" да се чете: "квартал
170 (сто и седемдесети)".
2. Площта в "раздел 3-Вид и
описание на имота" да се чете:
"Дворно място-5 695 кв.м.".
Разликата в квадратурата на
имота по скица и акт се дължи
на цифровизацията на плана.

41

5/30/1997

Айтос

Дворно място на площ 5810 кв.м.
Административна сграда - Училище
"Св. Св. Кирил и Методий"
Целият имот със застроена площ
622 кв.м. на един етаж, построена
1921 г.
Физкултурен салон със застроена
площ 725 кв.м. на два етажа, с
масивна конструкция.

47

5/30/1997

Айтос

Урегулиран парцел с площ 8785 кв.м Акта отписан със Заповед № РДАдминистративна сграда - училище 08-47/06.02.2008 г.
"Любен Каравелв" със застроена
Издаден нов АОС № 1555
площ 300 кв.м на един етаж, с
масивна конструкция,строено през
1930 г. и допълнителни
постройки:физ.салон със застроена
площ 270 кв.м. на един етаж,2 бр.
масивни сгради на един етаж по 90
кв.м, застроена площ за всяка от
сградите/столова-кухня;учебни
кабинети/

48

5/30/1997

Айтос

Дворно място с площ 3255 кв.м.
Сграда - детски дом.
Целият имот.
Сграда със застроена площ 583 кв.м
на два етажа с масивна конструкция,
построена през 1976 г.

50

5/30/1997

Черноград

Урегулиран парцел с площ 440 кв.м.
Сграда - библиотека.
Целият имот.
Сграда със застроена площ от 187
кв.м на един етаж, с масивна
конструкция, построена през 1981
год.

52

5/30/1997

Мъглен

Урегулиран парцел с площ 4805 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД08-42/04.02.2008 год.
Административна сграда-училище.
Сграда със застроена площ 247 кв.м,
на два етажа с масивна конструкция,
простроена през1981 г.
Помощни сгради - 3 бр.,с масивна
конструкция на един етаж, със
застроена площ 80 кв.м,строени
през1975 год.

53

5/30/1997

Малка поляна

Акта отписан със Заповед № РДДворно място с площ 4875 кв.м.
Административна сграда - училище. 08-146/15.03.2011 г.
Целият имот.
За имота е издаден нов АОС №
Сграда със застроена площ 166 кв.м 2544
на един етаж с маза, с масивна
конструкция,

55

5/30/1997

Дрянковец

Урегулиран парцел с площ 1085 кв.м
Паметник на загиналите от
с.Дрянковец за България

56

5/30/1997

Зетьово

Дворно място с площ 1100 кв.м
Административна сграда :Училище
със застроена площ от 60 кв.м и
старо кметство със застроена площ
от 44 кв.м с масивна конструкция на
един етаж

Със заповед № РД-09459/09.12.1998 год. на Кмета на
Община Айтос е отписан от
актовите книги на общината като
общинска собственост
сграда/старо кметство/ с площ
44 кв.м
Акта отписан със Заповед № РД08-414/06.07.2011 г. Издаден
нов АОС №2840/08.07.2011 г.

57

5/30/1997

Тополица

Урегулиран парцел с площ 5450 кв.м.
Административна сграда-кметство и
здравна служба.
Целият имот
Сграда със застроена площ от 180
кв.м, на два етажа с масивна
конструкция, построена през 1950
год.

Със заповед РД-09427/25.10.2000 г. от имота се
трансформира от публична в
частна общинска собственост
част, представляваща :две стаи
с размери 4.30/3.00 м и една
стая в мазето на сградата с
размери 2,20/3,00 м. и се
предоставя като ЧОС
В северозападната част на
имота са разположени две
помещения с обща площ от
30кв.м., в това число:
-15 кв.м търговска площ
-15 кв.м складова площ
Съгласно скица
№5/05.01.2016г.:
1. Площта в раздел 3 "Вид и
описание на имота" да се чете:
"Урегулиран поземлен имот с
площ 5452 кв.м."
2. Северната граница в
"раздел 8" да се чете: УПИ VI196 и УПИ V-194 в кв.12

58

5/30/1997

Тополица

Урегулиран парцел с площ 10080
кв.м
Административна сграда-училище.
Целият имот.
Сграда със застроена площ от 565
кв.м на два етажа, с масивна
конструкция, построена през 1965 г.
с избено помещение.
Учебна работилница с площ от 68
кв.м на един етаж, с масивна
конструкция, построена през 1965
год.
Стопанска постройка със санитарен
възел със засдтроена площ 75 кв.м
на един етаж с масивна
конструкция,постраена през 1965
год.

59

5/30/1997

Лясково

Урегулиран парцел с площ 3805 кв.м
Административна сграда - Кметство
Целият имот
Сграда със застроена площ от 300
кв.м на един етаж с масивна
конструкция, построена през 1948
год.

Една стая се ползва за Здравна
служба.Със заповед № РД-09503/08.10.2003 г. на кмета на
община Айтос е одобрена
промяна на ПРЗ като упи І се
намаля на 3380 кв.м и се
отрежда за училище и детска
градина.
Създава се нов упи VІІІ, отреден
за "Култува сграда" на площ от
425 кв.м за който има съставен
нов АОС 1168/27.02.2004 г.

60

5/30/1997

Лясково

Урегулиран парцел с площ 725 кв.м
Административна сграда със
застроена площ 45 кв.м на един етаж
с масивна конструкция, построена
през 1925 г.

Със заповед № РД-08206/07.06.2004 г. на Кмета на
Община Айтос сградата/старо
кметство/ е съборена, тъй като е
освидетелствана като
самосрутваща се на основание
чл.195 от ЗУТ
Съгласно нотариален акт №45,
том ІІІ, дело №732/1997г. дворно
място с пространство от 178
кв.м, находящо се в с.Лясково,
община Айтос, област Бургас,
имот с пл.№97 в кв.17 по плана
на с.с., ведно с построената
масивна сграда - магазин и
пивница, склад и подобренията,
при граници: от двете страни
улица и парцел VІІ-96, е
собственост на ПК"Напред"Айтос.
В раздел 3 да се чете:
Общинска част от УПИ VІІІ в
кв.17 е с площ 563 кв.м.
В Раздел "Съсобственици" да се
чете: ПК "Напред"-Айтос.

61

5/30/1997

Лясково

Урегулиран парцел с площ 1160 кв.м
Административна сграда-читалище
Целият имот
Сграда със застроена площ от 116
кв.м на един етаж, с масивна
конструкция, построена през 1956
год.

Със заповед № РД-08123/17.02.2010 г. площта на
парцела в раздел № 3 става
116/1183 кв.м.

67

7/25/1997

Карагеоргиево

Дворно място на площ 1000 кв.м.
Административна сграда - Здравна
служба.
Целият имот.
Сграда със застроена площ 47 кв.м.,
на два етажа, с монолитна
конструкция построена през 1986
год.

Със Заповед № РД-08536/15.12.2004 год. е отписан
като Общ. собственост дворно
място от 1000 кв.м. и се предава
на наследниците на Паруш
Малък Русев на основание
решение № 77/20.11.2003 год
но БОС
Сградата на здравна служба
остава

68

7/25/1997

Раклиново

Урегулиран парцел
Административна сграда със ЗП 159
кв.м., на два етажа, с масивна
конструкция, построена 1984 г.
Кметство и Читалище

Една стая се ползва за здравна
служба

В капитала на "АЕТОСТЪРГОВИЯ" ЕООД гр. Айтос е
включен построен в двора
павилион със застроена площ
56 кв.м. на един етаж, с масивна
конструкция, построен през 1977
год.
С решение № 114 , протокол №
11/30.07.2004 год. на ОбС
Айтоси Заповед № РД-11298/13.08.2004 год. на Кмета на
Общ. Айтос обекта се включва в
баланса на Общината с
бал.ст.527.01 лв. и отчетна ст.
858.92 лв.

69

7/25/1997

Айтос

Дворно място - 18600 кв.м.
СОУ "Христо Ботев". Масивна
двуетажна сграда със застроена
площ 865 кв.м., построена през 1918
год.
Прилежащи училищтни постройки
със застроена площ 1492 кв.м.
Целият имот.

70

7/25/1997

Черна могила

УПИ на площ 1100 кв.м.
Административна сграда - Училище.
Целият имот.
Сграда със застроена площ 162 кв.м.
на един етаж с масивна конструкция,
построена 1985 год.

Акта отписан със Заповед № РД08-147/15.03.2011 г.
За имота е издаден АОС 2543

71

7/25/1997

Черноград

Урегулиран парцел с площ 550 кв.м.
Сграда здравна служба, със ЗП 80
кв.м.на два етажа с масивна
конструкция, построена 1958 г.

73

7/25/1997

Айтос

Урегулиран парцел на площ 3425
кв.м.
Административна сграда-детски дом,
ЗП 370кв.м. на три етажа, масивна
конструкция, построена 1980 г.
ЦДГ "Радост"

81

9/16/1997

Карагеоргиево

Дворно място на площ от 3278кв.м.
Административна сграда - Детска
градина.
Сграда със застроена площ 240кв.м.,
на два етажа, с масивна
конструкция, построена през 1985г.
Масивна едноетажна сграда със
застроена площ 64кв.м. и
полумасивна едноетажна сграда на
площ 25кв.м.
Целият имот.
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1/15/1997

Айтос

УПИ ХХII-1768 в кв.103 по плана на
гр. Айтос с площ 385 кв.м.
Сграда - Музей със застроена площ
71 кв.м. и избено помещение 70 кв.м.
Застроената площ 71 кв.м. и
избеното помещение 33 кв.м. на
един етаж с масивна конструкция.
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1/15/1998

Айтос

Дворно място на площ от 4660 кв.м.
и построена в него масивна сграда
на два етажа със застроена площ
380 кв.м. построена през 1979 год "НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ"
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1/15/1998

Айтос

Дворно място на площ 500 кв.м. и
построената в него сграда - къща
музей "Ченгелиеви" със ЗП 94.10
кв.м. на два етажа с масивна
конструкция, построена през 1979г.

На основание Заповед № РД-09356/05.10.1993 год. площта в
раздел 3 се променя на 3148
кв.м.
С Решение № 440/26.05.2010 г.
на Общ.съвет имота се отписва
от баланса на "МБАЛАйтос"ЕООД и се вписва в
баланса на Общината
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1/15/1997

Айтос

Дворно място на площ 10360 кв.м. и
построените в него масивни адм. и
Имотът по т. 10 е заведен в
стопански сгради на Общинска
баланса на Общ. Айтос.
болница:Сграда на 4 етажа със
застроена площ415 кв.м.,Сградана
един етаж с площ 270
кв.м.,Стопанска сграда на 1 етаж с
площ 100 кв.м.,Сграда на 1 етаж с
площ 64 кв.м.,Сграда на 2 етажа с
площ 295 кв.м.,сграда на 1 етаж с
площ 218 кв.м., парокотелно - 36
кв.м.,канцеларии на 1 етаж - 137
кв.м.,склад на 1 етаж 60 кв.м., сграда
за архив-48 кв.м., работилница и
гаражи - 98 кв.м., сграда на 1 етаж 15 кв.м.,морга на 1 етаж 16 кв.м.,
тоалетна на 1 етаж- 21 кв.м.,
работилница с метална конструкция46 кв.м., 10 бр. гаражи с метална
консрукция - 155 кв.м., гараж 17
кв.м.,сграда на 1 етаж 40 кв.м.портал и телефонна централа;
аптекасграда на 1 етаж - 75 кв.м.
В двора се намира един метален
павилион на площ 20 кв.м., който е
включен в капитала на "Аетос
Търговия" ЕООД гр. Айтос за който
има отделен АОС.
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2/20/1998

Айтос

Дворно място на площ от 10505 кв.м.
и на построената в него масивна
сграда на два етажа със застроена
площ 1780 кв.м. построена през 1986
г. Поликлиника

Към т.2 на графа №10 приложен
чертеж с маркирана площ от
гл.архитект на Община Айтос на
16.10,2000г,
Имотът, включен в т.10 е
заведен в баланса на Община
Айтос,поради което неправилно
в т.5 като съсобственик е
записан ЦСМП Бургас. т.5 да се
счита за непопълнена.
На основание заповед № РД 2044/04,08,2000г, на
Министерството на
зравеопазването имотът се
преобразува в частна Общинска
собственост.
Съгласно Заповед №
РД-08-592/13.08.2015г.,
Решение №802/22.07.2015г. на
ОбС-гр. Айтос и Скица №
1113/11.08.2015г.:
1.В "раздел 3" от частта
"масивна сграда на два етажа
със застроена площ 1780 кв.м."
да се отпишат 208 кв.м., които
се обособяват в самостоятелни
обекти-девет броя помещения,
разположени в югозападната
част на първи етаж в сградата
на "Медицински център I"ЕООДАйтос с вход откъм южната
страна на сградата.
2. Да се състави АЧОС за девет
броя помещения с обща
застроена площ 208 кв.м.,
разположени в югозападната
част на първи етаж в сградата
на "Медицински център I"ЕООДАйтос, находящи се в УПИ I,
кв.62 по плана на град Айтос
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2/27/1998

Айтос

Терен на площ 1565 кв.м. застроена В терена има изградени два бр.
площ.
плувни басейни - незавършено
Обща площ на парцела 10725кв.м.
строителство. Със заповед №РД09-248/05.07.2002г. на Кмета на
Община Айтос е извършена
промяна на ЗРП като парцел І се
разделя на у.п.и.І, отреден за
"Градски спортен комплекс" на
площ от 4535кв.м. и у.п.и. VІІІ
отреден за "Спорт и
развлечения" на площ от
6543кв.м. за който има съставен
нов АОС №968/04.11.2002г. В
у.п.и. VІІІ попадат и двата
плувни басейна/предмет на
концесия/.
Със заповед №РД-0836/21.01.2005г. на Кмета на
Община Айтос се променя
регулацията на у.п.и.І и ІІ в
кв.253 и се образува нов у.п.и.ІХ
за КОО за който е съставен нов
АОС№1268/07.07.2005г., площта
на у.п.и.І упомената в т.3 се
променя на 2950кв.м.
Акта отписан със Заповед № РД08-589/24.10.2007 год.
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4/10/1998

Тополица

Дворно място-1775 кв.м. и
построените в него административни
сгради:Детска градина на два етажа,
със застроена площ 236,5
кв.м.,масивна,построена през 1982г.
и двуетажна сграда- фурна с детска
градина със застроена площ 208
кв.м., масивна,построена през
1965г.В графа 3 в квадратурата на
дворното място 1775 кв.м. е
включена и квадратура от 820 кв.м.
актувана с акт за държавна
собственост № 1298/09.11.1982 г.за
която има съставен акт за общинска
собственост № 715/16.08.2000 г.
Поземлен имот 218 е на площ от
1380 кв.м.
Със заповед № РД-0998/11.03.2003г. на Кмета на Община
Айтос втори етаж от двуетажна
сграда/бивша детска градина/ се
обявява от публична общинска
собственост в частна общинска
собственост.
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4/10/1998

Айтос

Дворно място на площ от 18240 кв.м.
ведно с построената в него адм.
сграда -24 класно СОУ
"Н.Й.Вапцаров" с 5 корпуса: Корпус
"А" със застроена площ 2908.15 кв.м.
на 5 етажа; Корпус "Б" - 2328 кв.м.
на 5 етажа; Корпус "В" - 484.5 кв.м.
на 2 етажа; Корпус "Г" със
застроена площ 1113.46 кв.м. на 2
етажа и Корпус "Д" със застроена
площ 375.72 кв.м. на 2 етажа.
Сградата е с масивна конструкция,
построена през 1983 год.
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4/24/1998

Чукарка

Дворно място на площ 5748кв.м.
Административна сграда "Училище"
със ЗП 275 кв.м. на един етаж с
масивна конструкция, построена
през 1936 г.

Акта отписан със Заповед № РД08-680/17.12.2007 год.
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5/20/1998

Караново

Дворно място на площ от 700 кв.м.
ведно с построената сграда
"Културен дом" със застроена площ
300 кв.м. с масивна конструкция на
един и два етажа, построена през
1966 год.

Акта отписан със Заповед № РД08-143/15.03.2011 г.
За имота е издаден АОС №
2542
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6/8/1998

Айтос

Дворно място на площ от 3960кв.м.
Административна сграда "Младежки
център" със ЗП 1222кв.м. с масивна
конструкция, два етажа на три нива.

Съгл. Дог. за замяна на
недвижим имот-ЧОС се урежда
собствеността върху 200кв.м.,
попадащи в парцела на обект
"Младежки център". Дог за
замяна от 27.12.2001г. м/у
Община Айтос и Юрия
Стаматова Николова и Станка
Николова Господинова. С реш.
№138 от протокол
№17/21.12.2000г. на ОбС Айтос
частта от сградата,
предоставена за възмездно
ползване се обявява за
ЧОС/1100кв.м./.
На основание зап.№РД-08357/27.09.2005г. на Кмета
31.02% от имота се деактуват от
актовите книги и се предават на
М.Н.Чорбаджиева,
А.П.Грънчарова, П.К.
Чорбаджиев, С.К.Попова,
Б.П.Василева, К.Р.Дановска,
Й.Д.Воденичаров,
Е.Д.Воденичарова,
,А.Д.Воденичаров, Г.И.Георгиев,
Е.И.Георгиев, Д.Г.Димитров,
И.Р.Георгиев, Г.Р.Георгиев
Акта отписан със Заповед № РД08-592/16.09.2010 г. Издаден
нов АОС № 2409
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6/12/1998

Пещерско

Административна сграда "Читалище"
съсзастроена площ от 224 кв.м. и
складово помещение на площ от 16
кв.м., общо 240 кв.м., смасивна
конструкция, на един етаж,
построени през 1976 год.

Актът е отписан със заповед
№РД-08-317/22.04.2016г.
За сграда "Читалище",
находяща се в УПИ ХХІІІ, кв.23
по плана на с.Пещерско е
съставен нов АПОС
№4264/22.04.2016г.
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6/12/1998

Пещерско

Дворно място на площ от 2220 кв.м.
Административна сграда"Детска
градина" със застроена площ 249
кв.м. на три етажа,с масивна
конструкция,построена през 1985г.
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6/12/1998

Айтос

Дворно място на площ от 1085 кв.м.
Административна сграда"Читалище"
със застроена площ от 1085кв.м. на
два етажа, с масивна
конструкция,построена през 1954 г.

В графа 3 съгласно искане с
писмо вх.№ 18-00-7 от
27,11,2003г. от секретаря на
читалище "Васил Левски" с
приложени необходими
документи се прави следното
допълнение:"Зала на партерния
етаж в читалищната сграда на
площ от 138,50кв.м. е
преустроена с
предназначение"Кафене"
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7/16/1998

Айтос

Дворно масто на площ от 11720кв.м.
ведно с построената в него
административна сграда ОУ "Ат.
Манчев" със застроена площ
850кв.м. на три етажа, с масивна
конструкция, физкултурен салон и
второстепенни постройки:
физкултурен салон със застроена
площ 230кв.м. на един етаж; битова
сграда паракотелно

Със заповед №РД-09219/21.07.1999г. са съборени
двете дървени бараки: по
120кв.м. едната или обща
застроена площ 240кв.м.
със застроена площ 95кв.м.,
помощна сграда съсъ застроена
площ 396кв.м. на един етаж, с
масивна конструкция.
Акта отписан със Заповед № РД08-29/29.01.2008 год.
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9/16/1998

Пирне

Зелена площ за обществено
ползване , находяща се между осови
точки 19-21-22-23-66-18 по плана на
с.Пирне на площ от 3 715 кв.м./виж
т.12/
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9/16/1998

Пирне

135

9/16/1998

Пирне

Зелена площ за обществено
ползване, находяща се между осови
точки 23-26-27-68-67-66 по плана на
с.Пирне
Зелена площ за обществено
ползване, находяща се между осови
точки 34-35-36 по плана на с. Пирне
на площ 985кв.м.

7.На основание заповед № РД09-353/29.08.2001 г. на кмета на
Община Айтос извършена
промяна на основание
чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ на ПРЗ на
с.Пирне като се създава нов
кв.22А,с един урег. Поземлен
имот І, отреден за"озеленяване
на КОО" като в югоизточния
ъгъл на парцела се ситуира
петно с площ 116 кв.м.които са
частна общинска
собственост,отредени за "КОО"
8.Площта на парцела се
променя на 4000 кв.м. при
граници от всички страни улица.
Със заповед №РД-09515/26,11,2001г. е извършена
промяна по чл.134,ал.1,т.1 от
ЗУТ, като парцел І в източната
му част се ситуират два
ур.п.им.ІІ и ІІІ за "КОО", които са
частна общинска собственост,
единият на площ 135 кв.м.,
другият на площ 125 кв.м., за
които има съставени нови АОС с
№ 890 и 891/14.03.2002 г.
Площта по акт № 133 става 3740
кв.м.
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9/16/1998

Айтос

Дворно място на площ от 5360кв.м.
ведно с построената в него адм.
сграда "Детска градина" със ЗП
630кв.м. на два етажа с масивна
конструкция, построена през 19801983г.

Реално използваната площ от
ЦДГ "Калина малина" е на ПИ 4025 с площ 3982 кв.м. В
останалата част от парцела се
намират сгради с временен
режим на търпимост в които са
настанени под наем
крайнонуждаещи се граждани
/роми/. Имотите са актувани с
АОС № 2252, № 2253, № 2254 и
№ 2255.
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9/16/1998

Пещерско

Дворно място на площ 6200кв.м.
ведно с построените в него
административни сгради: "Училище"
със ЗП 410кв.м. на два етажа с
масивна конструкция; "Физкултурен
салон" със ЗП 350кв.м. на един етаж
с масивна конструкция. Година на
построяване - 1988г.

Училището закрито със Заповед
№ РД-14-329/18.07.2008 г. на Мво на образованието и науката
(ДВ бр.70/2008 г.)
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9/16/1998

Караново

Дворно място на площ от 6975 кв.м.
ведно с построената в него
административна сграда "Училище"
със ЗП 405 кв.м. на два етажа с
масивна конструкция
Построена 1930 г.

1. Решение № 512/29.03.2007 г.
на Общински съвет- Айтос за
закриване на ОУ "Петър Берон"
с. Караново.
2. Заповед № РД-14159/12.06.2007 г. на Министъра
на образованието и науката за
закриване на ОУ "Петър Берон"
с. Караново, считано от
01.09.2007 г.
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10/9/1998

Айтос

Терен-част от Градската градина
Айтос на площ от 300 кв.м. ведно с
построената в него едноетажна
постройка с масивна конструкция на
площ от 78 кв.м.
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11/10/1998

Мъглен

Урегулиран парцел Х-ти в кв.14 на
площ от 2105 кв.м., ведно с
построените в него:
1.Сграда кметство със ЗП 200 кв.м.
на един етаж с изба, с масивна
конструкция, построена през 1950 г.
2.Сграда културен дом със ЗП 275
кв.м. на един етаж, с масивна
конструкция, построена 1968 г.
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11/10/1998

Айтос

Зелена площ за обществено
ползване на площ от 2465 кв.м.
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3/17/1999

Айтос

Магазин за хранителни стоки № 49,
построен в подблоковото
пространство на ЖСК"Незабравка" и
ЖСК"Сърничка"със застроена площ
180кв.м.,с масивна
конструкция,построен през 1985
г.ведно със съответните ид. части от
общите части на сградата и правото
на строеж върху държавна земя.

14. Съгласно споразумителен
протокол от 22.07.1998 г. № 6600-89/03.08.1998 г. и Решение №
296, раздел А,, т.6 от протокол
№ 36/23.07.1998 г. на ОбС
Айтос, се предава имота на КПДБТК-НУ "РТС" София за
изграждане ТВ "Ретранслаторна
станция Айтос-2"
Акта отписан със Заповед № РД08-233/07.06.2006 г. поради
отпаднала необходимост от
изграждане на ретранслатор.

Акта отписан със Заповед № РД08-16/21.01.2008 г.
Нов АОС № 888
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3/17/1999

Карагеоргиево

"Кабалъка"

Язовир на площ от 680,608 дка в
С решение № 47, вписано в
местността "Кабалъка" в землището протокол № 8 от 06.03.2000 г. на
на с.Карагеоргиево
ОбС язовирът е обявен за
публична общинска собствеост.
Актът е отписан със Заповед №
РД-08-135/18.02.2016г.
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3/22/1999

Съдиево

"Дюзлюка"

Язовир на площ от 394.758 дка в
месността "Дюзлюка" в землището
на с. Съдиево.

С решение № 47/ протокол № 8
от 06.03.2000 год. на ОС Айтос
язовирът е обявен за публична
общинска собственост.
Със заповед № РД-0863/17.02.2005 год. владеенето
на имота е предадено на
Сдружение за напояване
"Съединение" със седалище и
адрес на управление гр.
Българово. Имота се изважда от
баланса на общината.
Нанесъл промяната: Пламен
Димитров
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3/22/1999

Съдиево
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3/22/1999

Лясково

"Мъгленски път"
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4/5/1999

Айтос

"Джелеб кайряк"

237

4/5/1999

Айтос

Язовир на площ от 48.870 дка в
местността "Погребите" в землището
на с. Съдиево.
Земеделска земя на площ 42,790
дка. Начин на трайно ползване сметище
Язовир на площ 39,703 дка
С решение № 47/протокол № 8
от 06.03.2000 г. на ОбС язовира
е обявен за публична общинска
собственост.
Земеделска земя на площ 105,326
дка
Начин на трайно ползване - язовир

С решение № 47, вписано в
протокол № 8/06.03.2000 г. ,
язовира е обявен за публична
общинска собственост

239

4/5/1999

Караново

"Меселима"

Земеделска земя на площ 42,258 дка С решение № 47, вписано в
Начин на трайно ползване - язовир протокол № 8/03.03.2000 г. на
ОбС, язовира е обявен за
публична общинска собственост

240

4/5/1999

Караново

"Меселима"

Земеделска земя на площ 12,153 дка С решение № 47, вписано в
Начин на трайно ползване - язовир протокол № 8/06.03.2000 г. на
ОбС, язовира е обявен за
публична общинска собственост

241

4/5/1999

Караново

242

4/5/1999

Караново

"Меселима"

Земеделска земя на площ 25,235 дка С решение № 47, вписано в
Начин на трайно ползване - язовир протокол № 8/06.03.2000 г. на
ОбС, язовира е обявен за
публична общинска собственост
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4/5/1999

Караново

"Широката река"

Земеделска земя на площ 40,127 дка С решение № 47, вписано в
Начин на трайно ползване - язовир протокол № 8/06.03.2000 г. на
ОбС, язовира е обявен за
публична общинска собственост
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4/5/1999

Малка поляна

"Боаза"

Земеделска земя на площ 15.857 дка С решение № 47, вписано в
Начин на трайно ползване - язовир протокол № 8/06.03.2000 г. на
ОбС, язовира е обявен за
публична общинска собственост
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4/5/1999

Малка поляна

"Ташлъка"

Земеделска земя на площ 50,099 дка С решение № 47, вписано в
Начин на трайно ползване - язовир протокол № 8/06.03.2000 г. на
ОбС, язовира е обявен за
публична общинска собственост

246

4/5/1999

Малка поляна

"Боаза"

Земеделска земя на площ 12.443 дка С решение № 47, вписано в
Начин на трайно ползване - язовир протокол № 8/06.03.2000 г. на
ОбС, язовира е обявен за
публична общинска собственост
Акта отписан със Заповед № РД08-162/29.02.2012 г.

Земеделска земя на площ 13,968 дка С решение № 47, вписано в
Начин на трайно ползване - язовир протокол № 8/06.03.2000 г. на
ОбС, язовира е обявен за
публична общинска собственост
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4/5/1999

Малка поляна

"Боаза"

Язовир /Река/ с бараж

С решение № 47, вписано в
протокол № 8/06.03.2000 г. на
ОбС, язовира е обявен за
публична общинска собственост

248

4/5/1999

Чукарка

"Аладъна"

Земеделска земя на площ 50.777 дка С решение № 47, вписано в
Начин на трайно ползване - язовир протокол № 8/06.03.2000 г. на
ОбС, язовира е обявен за
публична общинска собственост

249

4/5/1999

Чукарка

"Червеняка"

Земеделска земя на площ 4,887 дка
Начин на трайно ползване - язовир

С решение № 47, вписано в
протокол № 8/06.03.2000 г. на
ОбС, язовира е обявен за
публична общинска собственост

250

4/5/1999

Чукарка

"Червеняка"

Земеделска земя на площ 3,969 дка
Начин на трайно ползване - язовир

С решение № 47 на Общински
съвет, вписано в протокол №
8/06.03.2000 г., язовира е обявен
за публична общинска
собственост
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4/5/1999

Чукарка

"Суатя"

Земеделска земя на площ 30,462 дка С РЕШЕНИЕ № 47 НА
Начин на трайно ползване - язовир ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ВПИСАНО
В ПРОТОКОЛ № 8/06.03.2000 Г.,
ЯЗОВИРА Е ОБЯВЕН ЗА
ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ

252

4/5/1999

Пирне

"Алана"

Земеделска земя на площ 11,761 дка С РЕШЕНИЕ № 47 НА
Начин на трайно ползване - язовир ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ВПИСАНО
В ПРОТОКОЛ № 8/06.03.2000 Г.,
ЯЗОВИРА Е ОБЯВЕН ЗА
ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ

253

4/5/1999

Пирне

"Главата"

Земеделска земя на площ 8,646 дка
Начин на трайно ползване - язовир

С Решение № 47 на Общински
съвет, вписано в протокол №
8/06.03.2000 г., язовира е обявен
за публична общинска
собственост
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5/4/1999

Пирне

"Таушан кайряк"

Земеделска земя на площ 53,572 дка С Решение № 47/ на Общински
Начин на трайно ползване - язовир съвет, вписано в протокол №
8/06.03.2000 г., язовира е обявен
за публична общинска
собственост
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4/5/1999

Чукарка

"Под селото"

Земеделска земя с площ 46,866 дка
Начин на трайно ползване - язовир

256

4/15/1999

Пещерско

257

4/15/1999

Пещерско

"Салиев кайряк"

Земеделска земя на площ 21,953 дка С Решение № 47 на Общинския
Начин на трайно ползване - язовир съвет, вписано в протокол №
8/06.03.2000 г., язовира е обявен
за публична общинска
собственост

258

4/15/1999

Пещерско

"Мъгленски път"

259

4/15/1999

Пещерско

"Широката река"

Земя на площ от 38.325 дка.
С решение № 47/протокол № 8
Начин на трайно ползване - язовир. от 06.03.2000 год. на Общ.съвет
Айтос язовирът е обявен за
публична общинска
собственост.
Земя на площ от 38.325дка.
Начин на траино ползване- язовир

260

4/20/1999

Дрянковец

"Текме тарла"

Земя на площ от 35,061 дка.
Начин на траино ползване- язовир.

261

4/20/1999

Дрянковец

"Текме тарла"

Земя на площ от 12.140 дка.
Начин на траино ползване- язовир.

262

4/20/1999

Тополица

"Топалака"

Земя на площ от 61.180 дка.
Начин на трайно ползване- язовир.

С РЕШЕНИЕ № 47 НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ВПИСАНО
В ПРОТОКОЛ № 8/06.03.2000 Г.,
ЯЗОВИРА Е ОБЯВЕН ЗА
ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ

Земя на площ от 13,774 дка.
Начин на трайно ползване - язовир.

Актът е отписан със Заповед №
РД-08-531/31.05.2013г.
За имота е съставен АПОС
3457/31.05.2013г.

Актът е отписан със заповед №
РД-08-591/25.06.2013г.
За имота е съставен АПОС
3475/28.06.2013г.
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4/20/1999

Поляново

"Дермен дере"

Земя на площ от 8.378 дка.
Начин на трайно ползване- язовир.

264

4/20/1999

Поляново

265

4/20/1999

Лясково

"Езерото"

Земя на площ от 114,382 дка.
Начин на траино ползване- язовир.

266

4/20/1999

Раклиново

"Раклиновски път"

Земя на площ от 111,844 дка.
Начин на трайно ползване - язовир.

267

4/20/1999

Черноград

268

4/20/1999

Айтос

275

5/3/1999

Айтос

276

5/14/1999

Айтос

396

9/8/1999

Мъглен

397

9/8/1999

Айтос

Земя на площ от 31.258 дка.
Начин на трайно ползвне- язовир.

Земя на площ от 96.175 дка.
Начин на трайно ползване - язовир.

"Лесопарк"

Актът е отписан със заповед №
РД-08-592/25.06.2013г.
За имота е съставен АПОС
3475/28.06.2013г.

Земя на площ от 430,072 дка. Начин Акта отписан със Заповед № РДна трайно ползване - Лесопарк.
08-724/03.11.2010 г.
Нов АОС 2447
Гробищен парк на площ от 64.978
дка.
1. Сграда за ритуали със застроена
площ 105 кв. м. на един етаж,с
масивна конструкция, построена
през 1999 г.
2. Сграда за гробарите със
застроена площ 50 кв.м. на един
етаж, с полумасивна конструкция,
построена през 1976 г.

Дворно място с площ 2450 кв.м.
Адм.сграда "Детска градина" със ЗП
240 кв.м., на един етаж с мази,
масивна конструкция.Построена
1968 г.
Дворно място с площ 3945 кв.м.
Адм.сграда - "ДЕТСКА ГРАДИНА" на
два блока, със ЗП 260 кв.м., на два
етажа, масивна конструкция,
построена 1985 г.

644

1/10/2000

Айтос

Урегулиран парцел ХІІ-ти в кв.120 по
плана на гр.Айтос на площ от 4395
кв.м.ведно с построените в него 5
броя масивни павилиона,всеки със
застроена площ по 30 кв.м. на един
етаж,построени през 1960г.Имотът
се използва като зелена площ и
кооперативен пазар.

На основание Заповед №РД-08408/27.07.2007г. площта в
раздел 3 се променя на
6946кв.м., а броя на сградите на 6бр. /5бр. павилиони и сграда
на отговорника на пазара със ЗП
13.50кв.м.
27.07.2007г.

645

2/16/2000

Айтос

Урегулиран парцел І -ви в кв.21 б на
площ от 5605 кв.м. отреден за
озеленяване и кооперативен пазар

Договора за концесия прекратен
с Решение № 100 на ОБС,
вписано в Протокол №
10/15.07.2004 год.
Акта отписан със Заповед № РД08-292/12.07.2006 год.
Издадени АОС № 1226 и АОС №
1329

646

2/16/2000

Айтос

Урегулиран парцел І -ви в кв. 221 на
площ от 970 кв.м. отреден за
озеленяване и търговски услуги .

Акта отписан със Заповед № РД08-464/29.07.2010 г.

649

4/19/2000

Айтос

650

4/19/2000

Карагеоргиево

Земя на площ от 45.6 дка.
Начин на трайно ползване микроязовир
1. Сграда с масивна конструкция, на
един етаж със застроена площ 51
кв.м.,построена през 1968 г.
2. Сграда с масивна конструкция, на
един етаж, със застроена площ 188
кв.м.,построена през 1958 г.

За имота е издаден Акт за
поправка АОС №
2350/15.04.2010 г.
Към т.3 : сградата, записана под
№ 1, последно се е използвала
като бръснарница, а преди това
като търговски обект.
Сградата, записана под № 2, се
е използвала като киносалон,
училище, за здравна служба.
През 1957/1958 г. е извършен
основен ремонт, след това през
1967/1968г. са построени
допълнително стаи с общински
средства.
Акта отписан на основание
Заповед № РД-08421/12.07.2010 г.

"Помпена станция"

652

5/9/2000

Пирне

1/2 ид.част от масивна сграда
"Общински дом " със застроена
площ 366 кв.м. построен на два
етажа с мази през 1962 г.с масивна
конструкция и терен на площ от 610
кв.м. - кметство с.Пирне

653

5/9/2000

Пирне

Терен на площ от 26.474
дка."Стадион" Сграда"Съблекалня"
със застроена площ от 64 кв.м. на
един етаж, с масивна
конструкция,построена през 1967 г.
Извън регулационния план на
с.Пирне.

654

5/9/2000

Пирне

Административна сграда
"Училище",на два етажа с масивна
конструкция, със застроена площ
432 кв.м.,построена през 1976
г.Масивна жилищна сграда, масивни
стопански постройки,паянтови
стопански постройки.
Дворно място на площ от 4905 кв.м.

655

5/9/2000

Пирне

Дворно място на площ от 3320 кв.м.
Административна сграда "Детска
градина " на два етажа,с масивна
конструкция, построена през 1976 г.
със застроена площ 230
кв.м.Стопанска постройка на един
етаж, с масивна конструкция , със
застроена площ общо 128
кв.м.Построена през 1920 г.

657

6/15/2000

Айтос

Терен на площ от 13140 кв.м.
отреден за озеленяване,
представляващ урегулиран парцел ІІІ
-ти в кв.3 "а" по плана на гр.Айтос

658

6/28/2000

Айтос

Терен на площ от 29835
кв.м.,отреден за "Озеленяване и
гаражи", представляващ урегулиран
парцел І-ви в кв.21 по плана на
гр.Айтос

7.Съгласно заповед № РД-09164/08.05.2002 г. на кмета на
Община Айтос като в южната
част на ур.п.им. ІІІ -ти се издават
2 нови ур.п.им.-ІV-ти на площ от
250 кв.м. и V-ти на площ от 340
кв.м. отредени на КОО. Площта
на ур.п.им. се променя на 12550
кв.м. За новите ур.п.им. са
съставени нови актове за
общинска собственост:за
ур.п.им.ІV -ти №905/10.06.2002 г.
За ур.п.им. V-ти
№906/10.06.2002 г.

660

6/30/2000

Съдиево

Урегулиран парцел І -ви в кв.30 само
им.пл.№ 87 на площ от 1532 кв.м. и
им.пл.№ 86 на площ 1185 кв.м. ведно
с построената масивна едноетажна
сграда със застроена площ 135 кв.м.
в им.пл.№ 87.

7.Им.пл.№86 - публична
общинска собственост
8.Им.пл.№ 87 - частна общинска
собственост
9.Със заповед № РД-09167/10.05.2001г. е извършена
промяна в РП на с. Съдиево в
кв.30 п.І, като същияя се
раздели на два парцела: І-ви
отреден за озеленяване и КОО"
и ІІ -ри, отреден за "Църква" с
площ от 1175 кв.м.
10.За парцел І-ви е съставен нов
АОС №798/03.12.2001 на площ
от 1640 кв.м. от които общинска
собственост е само терен в
им.86 на площ от 1542 кв.м.
11.Със Заповед № РД-09537/29.12.2002 г. на Кмета на
ОбщинаАйтос се отписват от
актовите книги на Общината
1175 кв.м. представляващи
парцел ІІ-ри,отреден за
"Църква".
Със заповед № РД-08543/17.12.2004 г. на Кмета на
Община Айтос се премахват
останките от бившта сграда
"Старо училище" предвид на
това,че по действащия ПРЗ на
селото на това място ще се
изгражда " църква."
Акта отписан със Заповед № РД08-3/08.01.2007 г.Издаден нов
АОС № 798

662

7/5/2000

Айтос

Улица "Ал.Константинов " с дължина Акта отписан със Заповед № РД234 м. от ОК 794 до ОК 746
08-232/15.04.2011 г.

664

7/5/2000

Айтос

Улица "Крали Марко " с дължина
137.5 м.
от ОК 792 до ОК 764

Акта отписан със Заповед № РД08-232/15.04.2011 г.

665

7/5/2000

Айтос

Улица "Крали Марко " с дължина 114 Акта отписан със Заповед № РДм. от ОК 764 до ОК 747
08-232/15.04.2011 г.

666

7/5/2000

Айтос

667

7/5/2000

Айтос

668

7/5/2000

Айтос

669

7/5/2000

Айтос

670

7/5/2000

Айтос

671

7/5/2000

Айтос

672

7/5/2000

Айтос

673

7/5/2000

Айтос

682

8/4/2000

Чукарка

Улица "Лале" с дължина 174 м. от ОК
791 до ОК 765
Улица "Лале" с дължина 28.5 м. от
Ок 765 до ОК 753
Улица "Зюмбюл" с дължина 173.5 м.
от ОК 790 до 766
Улица " Минзухар" с дължина 147.5
м. от ОК 855 до ОК 768
Улица "Роза " с дължина 90 м. от ОК
775 до ОК 772
Улица "Кокиче" с дължина 250 м от
ОК 779 до ОК 786
Улица " Теменуга" с дължина 223 м.
от ОК 772 до ОК 769
Улица "Карамфил" с дължина 283м.
от ОК 765 до ОК 768
Земя на площ от 32.427 дка.
Наачин на трайно ползване - язовир
Пета категория - 25.678 дка.
Девета категория - 6.949 дка.

687

8/4/2000

Айтос

" Карагьолджук"

Терен на площ от 5290 кв.м.,
оформен като площад и зелена
площ за обществено ползване.

Акта отписан със Заповед № РД08-232/15.04.2011 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-232/15.04.2011 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-232/15.04.2011 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-232/15.04.2011 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-232/15.04.2011 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-232/15.04.2011 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-232/15.04.2011 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-232/15.04.2011 г.

704

8/15/2000

Айтос

Терен на площ от 39.690
кв.м.,отреден за "Парк".Зелена
площ,оформена като грдска градина
с пешеходни пътеки,засадени храсти
и дървета.

Съставени по-рано актове за
общинска собственост №
10/12.02.1997 г. за
ресторант"Аетос" и №
137/16.09.1998 г. за
хотел"Аетос",включени в
капитала на "АетосТърговия"ЕООД гр.Айтос, които
са частна общинска
собственост.
№ 142/09.10.1998 г. част от
терена - 300 кв.м. Този акт е
отписан, 300 кв.м. остават
общ.собственост
Със заповед № РД-09248/05.07.2002 г. на Кмета на
Община Айтос в сила е промяна
на регулацията и У.П.им. І-ви в
кв.63,предвид на която е с
намалена площ в размер на
29745кв.м. и се отрежда за
"Парк".Останалата част от
парцела е обособена в нови
упи,за които има съставени нови
АОС: АОС №962 за упи Vти,отреден за "Хотел":АОС
№963 за упи VІ-ти,отреден за
"Ресторант": АОС №964 за упиІVти отреден за "Трафопост": АОС
№ 965 за упи ІІ-ри,отреден за
"Трафопост":АОС№ 966 за упи
ІІІ-ти.отреден за "Спортна
зала":АОС №967 за упи
VІІ,отреден за "Озеленяване".Нк отдел"ОбСРР:
ОТ ОПИСАНИЯТ В Р.3-ТИ
ИМОТ ОСТАВА УПИ I С ПЛОЩ
29 745 КВ.М.
На основание Решение
№83/26.04.2012г. на Общински
съвет Айтос е прекратен

705

8/15/2000

Малка поляна

Терен на площ от 585 кв.м.,ведно с
построената в него административна
сграда"Кметство" със застроена
площ 138 кв.м. на един етаж,с
масивна конструкция,построена пред
1983 година.

706

8/15/2000

Карагеоргиево

Парцел на площ от 3078 кв.м.
Административна сграда на два
етажа,с масивна конструкция,със
застроена площ 335 кв.м.,построена
през 1968 г.
Кметство и Читалище.

7.Със заповед №РД-09227/28.05.2003г. на Кмета на
Община Айтос се извършва
поправка на допусната явна
фактическа грешка: в т.3 площта
на имота е 3078кв.м.; в т.7
вместо кв.21 да се счита кв.15 и
в т.8 се променят границите на
имота от север и запад: западстава улица и на север-упи V135 и упи ІV-132.
Базисна цена на имота: земя 3924.45лв. и сграда-29379.00лв.
Съгласно Заповед № РД-08450/29.06.2015г. и Скица
№896/24.06.2015г. площта в
"Раздел 3" да се чете "площта
на имота е 3242 кв.м. / три
хиляди двеста четиридесет и
два кв.м./". Разликата в
квадратурата на имота по
скицата и акта се дължи на
цифровизацията на плана.

707

8/15/2000

Черноград

Кметство.
Парцел на площ от 1030 кв. м. Втори
етаж от двуетажна масивна жилищна
сграда, построена през 1957 г. на
площ от 222.88 кв. м.
Долепен за сградата склад със ЗП 30
кв.м., с масивна конструкция

708

8/15/2000

Пирне

Административна сграда "Читалище"
със застроена площ 405 кв. м., на
два етажа, с масивна
конструкция,построена през 1959 г.

709

8/15/2000

Айтос

Терен на площ от 41130
кв.м.Стадион "Крум Делчев " на
площ от 22770 кв. м. и закрита
спортна зала със застроена площ
377 кв.м. с масивна конструкция, на
два етажа,построена през 1958
година.

Акта отписан със Заповед № РД08-805/14.12.2011 г.
За имота има издаден нов акт №
3037/12.12.2011 г.

710

8/16/2000

Айтос

Сграда"Закрита зала за спортни
игри" на площ от 910 кв.м., на един
етаж, с масивна конктрукция,
построена през 1974 г."Открито
баскетболно игрище" на площ от 815
кв.м.

7.Целият терен включен в
парцел І -ви е актуван с акт за
общинска собственост № 704 от
15.08.2000 г. Със заповед № РД09-248/05.07.2002 г. на Кмета на
Община Айтос е одобрена
промяна на регулацията,като за
сградата "Закрита зала за
спортни игри" е отреден нов у.п.
им. ІІІ -ти в кв.63 на площ от
1696 кв.м. отреден за "Спортна
зала" за който има съставен нов
АОС № 966/ 04.11.2002 г.
Съгласно същата промяна в
графа 3 на АОС № 710
записването" Открито
баскетболно игрище" на площ от
815 кв.м. се заличава, тъй като
този терен се включва в
новообразувания парцел І ви,отреден за "Парк".
Терена е вписан в АОС № 966.
Със заповед №РД-08814/16.12.2011 г. застроената
площ на залата в р.3 се променя
от 910 на 906 кв.м.

711

8/16/2000

Съдиево

Терен на площ от 2620 кв. м. ведно с
построената в него
"Административна сграда " на два
етажа, с масивна конструкция,
построена през 1984 г. със
застроена площ 301 кв.м.
Кметство и библиотека.

Със заповед № РД-081169/26.11.2013г. площта в
раздел "3" да се чете "земя на
площ от 2690 кв.м.". Разликата в
квадратурата на имота по
скицата и акта се дължи на
цифровизацията на плана

713

8/16/2000

Чукарка

Терен на площ от 2940 кв.м.
Административна сграда"Читалище"
със застроена площ 276 кв.м. с
масивна конструкция, на един етаж с
изба,построена през 1968 г.

714

8/16/2000

Поляново

715

8/16/2000

Тополица

Терен на площ от 6955 кв.м. отреден След продажбата на 1300 кв.м.,
със заповед № РД-09-264/27.07.2000 общинската собственост става
г.
5655 кв.м.
"За спорт и култова сграда"
Терен на площ от 820 кв.м. оформен
като зелена площ - градинка с
трайна ограда.
По ЗРП отреден за "Поща и клуб".

716

8/16/2000

Айтос

718

8/16/2000

Айтос

719

8/16/2000

Айтос

Зелена площ 3805 кв.м. за
обществено ползване като градска
градинка с пешеходни
пътеки,затревена площ с дървета и
храсти.
Административна сграда на четири
етажа с избени помещения и
столова - кухня.Къща-жилище на два
етажа.Седем бр.гаражи.
Сградите построени върху общинско
място,с масивна конструкция, на
основание отстъпено право на
строеж.Им.пл.№ 1979-430 кв.м. и им.
пл. № 1980 - 1440 кв.м.

Дворно място на площ от 2675 кв.м.
Административна сграда "ДЕТСКА
ГРАДИНА" на два етажа с избени
помещения, съсзастроена площ 182
кв.м., с масивна конструкция,
построена през 1965 год.

С договор от 15.07.2007 г.
учредено право на ползване за
срок от пет години на първия
етаж за ползвател Дирекция
"Социални грижи" към АСП при
МТСП.
Актът е отписан със заповед №
РД-08-358/05.04.2013г.
За имота е съставен АПОС
№3439/02.04.2013г.

727

11/9/2000

Пирне

Дворно място на площ от 465 кв.м.
веднос построената сграда на два
етажа, с масивна конструкция,
построена през 1965 год. със
застроена площ 59.13 кв.м.
Селска здравна служба

728

11/9/2000

Мъглен

Терен на площ от 1220 кв.м. ведно с
обществена сграда "Родилен дом и
здравна служба" със застроена площ
105 кв.м. на два етажа,с масивна
конструкция,построена през 1972
година.

729

11/9/2000

Айтос

Терен на площ от 890 кв.м. ведно с
построената административна
сграда бивша "Детска ясла" на един
етаж, с масивна конструкция, със
застроена площ 342 кв.м., построена
през 1970 год.

ЗАБЕЛЕЖКИ: Община Айтос,
БУЛСТАТ № 000056764 Ю, Със
Заповед № РД-08497/30.11.2004 год на Кмета на
Общ. Айтос се отписва като
общ. собственост390/890 кв.м.
ид. ч. от дворното място.
Общината става съсобственик
за дворното място с Пенка
Пенева Йорданова от гр. София,
ж.к. "Свобода" бл. 34 А, вх. А
ап. 15 и Петър Пенев Петров от
гр. Айтос, ул. "Станционна"№ 60.
Акта отписан със Заповед № РД08-25/20.01.2006 г.Издаден АОС
№ 1304.

730

11/9/2000

Айтос

Терен на площ от 2130 кв.м. и
административна сграда "Детска
ясла", на един етаж,с масивна
конструкция,със застроена площ 465
кв.м. построиена през 1968 г.

С решение № 16/19.12.2003 г. на
Общинския съвет в имота се
разкриват: "Дневен център за
деца и младежи с увреждания" и
"Дневен център за възрастни с
увреждания"

735

11/20/2000

Айтос

Терен на площ от 1 770 кв.м. ,
отреден за "Озеленяване".

764

2/7/2001

Айтос

Парцел за вододайна зона и
озеленяване с площ от 1 170 кв.м.

Върху УПИ VI в кв.252 по плана
на гр. Айтос е разположен
сондаж Б-18, който е актуван с
АДС №145/10.04.1997г.

766

2/12/2001

Караново

У.п.и. VІІ-ми в кв. 21 по плана на
с.Караново от 3700 кв.м. отреден за
"Детска градина"Адм.сграда -174
кв.м. масивна на два етажа с изба.

771

4/12/2001

Айтос

Терен в местността "Могилата"Турско гробище на площ от 11.584
дка.

798

12/3/2001

Съдиево

У.п.и. І -ви в кв. 30 по плана на с.
Съдиево 1542/1640 кв.м. отреден за
"КОО и озеленяване"

888

3/14/2002

Айтос

966

11/4/2002

Айтос

967

11/4/2002

Айтос

968

11/4/2002

Айтос

Урегулиран поземлен имот от 12 800
кв.м.
"За озеленяване"
У.п.и. ІІІ -ти в кв.63 по плана на
Сградата е вписана в АОС №
гр.Айтос от 1696 кв.м. отреден за
710. Със заповед №РД-08"Спортна зала"
815/16.12.2011 г. площта на
парцела се променя от 1696 на
1707 кв.м.
УПИ VІІ-ми в кв.63 по плана на
гр.Айтос от 1728 кв.м. отреден за
"Озеленяване"
У.п.и. VІІІ-ми в кв.253 по плана на гр. Акта отписан със Заповед № РДАйтос от 6543 кв.м. отреден за
08-86/23.02.2009 г.Съставен е
"Спорт и развлечения"
нов АОС №1483/1.11.2007 г.

На основание чл.64, ал.1 от ЗОС
и Заповед № РД-08372/06.10.2005 год. на Кмета на
Общ. Айтос акта е отписан от
актовите книги на общината и се
изважда от баланса.
Акта отписан.

1015

1/27/2003

Тополица

Масивна сграда "Културен дом" със
ЗП 469кв.м./без сутеренен етаж/
ведно с ид.части от об. части на
сградата в имот пл.№201, кв.13.
Дворно място от 1500кв.м.

Със заповед № РД-08-822/16.11.
2009 г. се изменя описанието на
имота в раздел № 3
"Недвижим имот,
представляващ масивна сграда
"Културен дом" със застроена
площ 522 кв.м. /без сутеренен и
трети етаж/ ведно с ид.чати от
общите части на сградата и от
правото на строеж върху
държавна земя в имот пл. № 201
кв. 13."
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СА
САМО ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАЖ:
КИНОСАЛОН, ФОАЙЕ,
ЧИТАЛНЯ

1039

2/14/2003

Айтос

У.п.и.ХVІІ-ти в кв.77 по плана на гр.
Айтос от 810 кв.м. отреден за
"озеленяване и детска площадка"

Съгласно зап. № РД-08187/20.03.2014г., площта в
раздел 3 да се чете: " земя на
площ от 832".
Разликата в квадратурата на
имота по скица и по акт се
дължи на цифровизацията на
плана.
Актът е отписан със заповед №
РД-08-825/17.102014г.

1130

10/9/2003

Айтос

1134

1/7/2004

Айтос

"Могилата"

Имот № 182018 в землището на
гр.Айтос в местността"Могилата" на
площ от 3.000 дка.Нива -Категория Четвърта/Гробищен парк/
У.п.и. ХІІІ-ти в кв.256 по плана на гр.
Айтос от 1 330 кв.м. отреден за
"Озеленяване"

Имота придобит чрез замяна с
Договор № 283/23.09.2003 г.,
имот № 177019, вписан в АОС
№ 722

1149

1/12/2004

Айтос

Сграда - Кафе - аперитив със
застроена площ от 100 кв.м. на един
етаж , с масивна конструкция,
построена през 2003 год с
разрешение за строеж №
43/10.09.2002 год.

На основание Решение
№83/26.04.2012г. на Общински
съвет Айтос е прекратен
договор за концесия от
28.09.2001г., сключен между
Община Айтос и ЕТ "БорисовБорислав Стефанов" и съгласно
Заповед №РД-08935/18.10.2013г., Заповед №РД08-1016/05.11.2013г., Заповед
№РД-08-1143/18.11.2013г. на
Кмета на Община Айтос и
протокол за изземване от
19.11.2013г., имотът е иззет в
полза на Община Айтос.

1149

1/12/2004

Айтос

Сграда - Кафе - аперитив със
застроена площ от 100 кв.м. на един
етаж , с масивна конструкция,
построена през 2003 год с
разрешение за строеж №
43/10.09.2002 год.

На основание Решение
№83/26.04.2012г. на Общински
съвет Айтос е прекратен
договор за концесия от
28.09.2001г., сключен между
Община Айтос и ЕТ "БорисовБорислав Стефанов" и съгласно
Заповед №РД-08935/18.10.2013г., Заповед №РД08-1016/05.11.2013г., Заповед
№РД-08-1143/18.11.2013г. на
Кмета на Община Айтос и
протокол за изземване от
19.11.2013г., имотът е иззет в
полза на Община Айтос.

Със заповед №РД-08326/31.08.2004г. на Кмета на
Община Айтос за промяна на
ПЗР на гр. Айтос от имота се
образуват 3 нови имота.
Образува се нов квартал в който
попада настоящия имот. Т.3 да
се чете: "Терен на площ
2580кв.м., представляващ
У.п.и.Ів кв.191, отреден за
"Озеленяване и КОО"", т.5 - в
имота няма собственици, т.7
"У.п.и.І в кв.191", т.8 "северулица, изток-улица, юг-улица,
запад-улица и У.п.и.ІІ в кв.191".
Акта отписан със Заповед № РД08-96/16.02.2011 г.
За имота е издаден нов АОС №
2535

1175

4/27/2004

Айтос

Терен на площ 2812/3240кв.м.
ид.части от У.п.и.ХІІ-ти в кв.193 по
ПУП на гр. Айтос, отреден за
"озеленяване и обществено
обслужване" с реално ползване
зелена площ /градинка и улично
платно/

1178

7/8/2004

Айтос

1196

9/3/2004

Айтос

1208

11/1/2004

Айтос

У.п.и. ХVІІ в кв.117 по плана на гр.
Айтос на площ 60 кв.м., отреден за
"озеленяване"
У.п.и. І в кв.118 А по плана на
Акта отписан със заповед № РДгр.Айтос с площ 690 кв.м. предвиден 08-140/25.02.2010 г.
за озелиняване.
Земеделска земя четвърта категория
при неполивни условия с площ от
3000 кв.м. представляваща ивмот №
182003(имот три масив сто
осемдесет и две) по КВС на
землището на гр. Айтос

"Могилата"

1209

11/1/2004

Айтос

"Могилата"

Земеделска земя четвърта категория
при неполивни условия с площ от
3149 кв.м.(три хиляди сто четирдесет
и девет кв.м.) представляваща имот
№ 182001(имот първи в масив сто
осемдесет и две) по КВС на
землището на гр. Айтос

7.Имотът е закупен за
разширяване на гробищен парк.
Цена на имота съгласно
експертна оценка от 25.09.2003
год. изготвена от Василка
Стоянова Таскова е 1760
лв.(хиляда седемстотин и
шестдесет лева).

1210

11/2/2004

Айтос

"Могилата"

Земеделска земя четвърта категория
при неполивни условия с площ от
9130 кв.м. (девет хиляди сто и
тридесет кв.м) представляваща имот
№ 182005(имот пет в масив сто
осемдесет и две ) по КВС на
землището на гр.Айтос

7.Имотът е закупен за
разширяване на гробищен парк.
Цена на имота съгласно
експертна оценка от 25.09.2003
год. изготвена от Василка
Стоянова Таскова е 5305 лв.(пет
хиляди триста и пет лева)

1211

11/2/2004

Айтос

"Могилата"

Земеделска земя четвърта категория
при неполивни условия с площ от
14940 кв.м.(четиринадесет хиляди
деветстотин и четиридесет кв.м.)
представляваща имот № 182002 (
имот две в масив сто осемдесет и
две) по КВС на землището на
гр.Айтос

7.Имотът е закупен за
разширяване на гробищен парк.
8.Цена на имота съгласно
експертна оценка извършена от
лицензиран оценител е 8994
лв.(осем хиляди деветстотин и
четири лева).

1212

11/2/2004

Айтос

"Могилата"

Земеделска земя четвърта категория
при неполивни условия с площ от
3003 кв.м.(три хиляди и три кв.м.)
представляваща имот №
159022(имот двадесет идве в масив
сто петдесет и девет) по КВС на
землището на гр. Айтос.

7.Имотът е закупен за
разширяване на гробищен парк.
Цена на имота съгласно
експертна оценка извършена от
лицензиран оценител е 1679
лв.)хиляда шестстотин
седемдесет и девет лева ).

1213

11/2/2004

Айтос

"Могилата"

Земеделска земя четвърта категория
при неполивни условия с площ от
10187 кв.м. представляваща имот №
159011 по КВС на землището на
гр.Айтос

7.Имотът закупен за
разширяване на гробищен парк.
Цена на имота съгласно
експертна оценка извършена от
лицензиран оценител е 6133

1224

1/7/2005

Айтос

"Лесопарк"

Имот с №000666 в землището на гр.
Айтос в местността "Лесопарк" с
площ 2949кв.м. с начин на трайно
ползване - "Обществен терен".
Триетажна масивна сграда,
построена 1977г. със ЗП 191.07кв.м. и РЗП - 572.87кв.м.

Със Заповед № РД-08752/04.12.2008 г. се допълва
описанието на имота в р.3 и
добива следния вид:
1.Имот с №000666 в землището
на гр. Айтос в местността
"Лесопарк" с площ 2949кв.м. с
начин на трайно ползване
"Лесопарк".
2.Триетажна масивна сграда,
построена 1977г. със ЗП 191.07кв.м. и РЗП 572.87кв.м.,
без избеното помещение със ЗП
142 кв.м., използвано за
военновременен обект.
Заповед промяна площ зап. №
РД-08-750/08.12.2008 на осн. на
Със Заповед № РД-08344/08.07.2009 г.акта се
отписва.Издаден АОС № 2043

1225

1/7/2005

Айтос

Урегулиран поземлен имот с площ
2365 кв.м. отреден за
"Административна сграда,жилищно
строителство и търговия"ведно с
построените в него сгради:1.Части от
масивна административна сграда
включващи:- избени помещения,
партерен етаж - ЗП 560 кв.м. ,първи
етаж - ЗП 605 кв.м.,трети етаж ЗП485 кв.м. и тавански етаж - ЗП 485
кв.м. 2.Детска ритуална зала - ЗП
140кв.м.-едноетажна,построена
1971год.: 3.Сграда ЦУИГ - ЗП 193
кв.м.,едноетажна,построена !_:! год.

Съгласно Заповед № РД-08/13.08.2015г., Обяснителна
записка с вх. №94-001663/07.07.2015г. на вещо лице,
Решение №803/22.07.2015г. на
ОбС-гр. Айтос и Скица №
1089/06.08.2015г.:
1.В графа 3 от частта
партерен етаж-ЗП 560кв.м. да се
отпишат 96,04 кв.м. /деветдесет
и шест цяло и четири кв.м./,
които се обособяват в
Самостоятелен обектпомещения, представляващи
"Аптека", разположени в
североизточната част на
партерен етаж на
Административната сграда Община Айтос.
2.Да се състави АЧОС за
Самостоятелен обект помещения, представляващи
"Аптека", разположени в
североизточната част на
партерен етаж на
Административната сграда Община Айтос, находящи се в
УПИ I, кв.121 по плана на град
Айтос със застроена площ
96,04 кв.м.
3.Съгласно скица
№1089/06.08.2015г. площта в
раздел 3 от АПОС
№1225/07.01.2005г. да се чете:
"Урегулиран поземлен имот с
площ от 2 392 кв.м.". Разликата
в квадратурата на имота по
скицата и акта се дължи на
цифровизацията на плана.

