
Документ № Дата Населено място Местност Описание

3058 1/5/2012 Айтос "Ляската" Земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ 382 /поземлен имот триста 

осемдесет и втори/ с площ 993 кв.м. 

/деветстотин деветдесет и три кв.м./

3059 1/5/2012 Айтос "Ляската" Земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ 380 /поземлен имот триста и 

осемдесети/ с площ 1312 кв.м. 

/хиляда триста и дванадесет кв.м./

3060 1/5/2012 Айтос "Ляската" Земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ 374 /поземлен имот триста 

седемдесет и четвърти/ с площ 

2034 кв.м. /два декара, тридесет и 

четири кв.м./

3061 1/5/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 1328 /поземлен имот хиляда 

триста двадесет и осми/ с площ 798 

кв.м. /седемстотин деветдесет и 

осем кв.м./

3062 1/6/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 116 /поземлен имот сто и 

шестнадесети/ с площ 716 кв.м. 

/седемстотин и шестнадесет кв.м./

3063 1/6/2012 Айтос ЗОЖ Земеделска земя  

Землище на гр. Айтос - м. "Зона за 

отглеждане на животни"

ПИ 55 /Поземлен имот петдесет и 

пети/  с площ 1960 кв.м. /хиляда 

деветстотин и шестдесет кв.м./

АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2012г.-31.12.2012



3064 1/11/2012 Айтос 1. ПИ 4024 /Поземлен имот четири 

хиляди двадесет и четвърти/  в 

кв.221 /квартал двеста двадесет и 

първи/ по плана на гр. Айтос,  на 

площ от 425 /Четиристотин 

двадесет и пет/ кв.м.

2. Жилищна сграда на един етаж, 

ЗП-48 /застроена площ от 

четиридесет и осем/ кв.м. с 

паянтова конструкция построена 

през1951 г.

3. Търговска сграда на един етаж, 

ЗП - 50 /застроена площ от 

петдесет/ кв.м. с полумасивна 

конструкция построена през 1951 г.

3066 1/17/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 91 /поземлен имот деветдесет и 

първи/ с площ 612 кв.м. /шестстотин 

и дванадесет кв.м./

3067 1/17/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 92 /поземлен имот деветдесет и 

втори/ с площ 563 кв.м. /петстотин 

шестдесет и три кв.м./

3068 1/17/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 89 /поземлен имот осемдесет и 

девети/ с площ 859 кв.м. 

/осемстотин петдесет и девет кв.м./

3069 1/18/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 315 /поземлен имот триста и 

петнадесети/ с площ 1222 кв.м. 

/един декар, двеста двадесет и два 

кв.м./

3070 1/18/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 1149 /поземлен имот хиляда сто 

четиридесет и девети/ с площ 1094 

кв.м. /един декар, деветдесет и 

четири кв.м./

3071 1/18/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 654 /поземлен имот шестстотин 

петдесет и четвърти/ с площ 1124 

кв.м. /един декар, сто двадесет и 

четири кв.м./

3072 1/18/2012 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 34  /поземлен имот тридесет и 

четвърти/ с площ 1632 кв.м. /един 

декар, шестстотин тридесет и два  

кв.м./



3073 1/18/2012 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 60  /поземлен имот шестдесети/ 

с площ 831 кв.м. /осемстотин 

тридесет и един  кв.м./

3074 1/19/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 308 /поземлен имот триста и 

осми/ с площ 1011 кв.м. /хиляда и 

единадесет кв.м./

3075 1/19/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 756 /поземлен имот 

седемстотин петдесет и шести/ с 

площ 880 кв.м. /осемстотин и 

осемдесет кв.м./

3076 1/23/2012 Айтос Терен на площ от 26 686 кв.м. 

/двадесет и шест декара, 

шестстотин осемдесет и шест кв.м./, 

представляващ УПИ І (урегулиран 

поземлен имот първи) в кв.263 

(квартал двеста шестдесет и трети)

Стопански двор на общинско 

дружество "Айтос-

автотранспорт"ЕООД



3077 1/23/2012 Айтос 1. Масивна стопанска сграда - 

"Пункт за го-дишни технически 

прегледи", със застроена площ  430 

/четиристотин и тридесет/ кв.м.,  

находяща се в северозападната 

част на парцела.

2. Масивна стопанска сграда - 

"Склад", със застроена площ  99 

/деветдесет и девет/ кв.м., 

находяща се в северната част на 

парцела. 

3. Масивна стопанска сграда - 

"Склад", със застроена площ  117 

/сто и седемнадесет/ кв. м., 

находяща се в северната част на 

парцела. 

4. Масивна стопанска сграда - 

"Трафопост", със застроена площ  

40 /четиридесет/ кв.м., находяща се 

в северната част на парцела. 

5. Полумасивна стопанска сграда - 

бивше "Маслено отделение", със 

застроена площ  300 /триста/ кв.м.,  

находяща се в североиз-точната 

част на парцела. 

6. Масивна стопанска сграда - 

"ГСМ", със застроена площ  18 

/осемнадесет/ кв.м.,  нахо-дяща се в 

източната част на парцела. 

7. Масивна стопанска сграда - 

"Бензиностан-ция", със застроена 

площ  30 /тридесет/ кв. м., 

находяща се в източната част на 

парцела. 

8. Масивна стопанска сграда - 

"Склад", със застроена площ  27 

/двадесет и седем/ кв.м., находяща 

се в югоизточната част на парцела. 

9. Масивна стопанска сграда - 
3078 2/2/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 196 /поземлен имот сто 

деветдесет и шести/ с площ 790 

кв.м. /седемстотин и деветдесет 

кв.м./

3079 2/21/2012 Черна могила "До село" Земеделска земя

Землище на с. Черна могила - 

местност "До село"

Имот № 073001 /имот с номер една 

нула седемдесет и три хиляди и 

първи/ с площ 2.890 дка. /два 

декара, осемстотин и деветдесет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория при неполивни 

условия "Осма"

3081 2/28/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

 общинска част от 513/1513 ид.ч. 

/петстотин и тринадесет от хиляда 

петстотин и тринадесет ид.ч./ от ПИ 

997 /поземлен имот деветстотин 

деветдесет и седми/ целият с площ 

от 1513 кв.м.



3082 2/28/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 467 /поземлен имот 

четиристотин шестдесет и седми/ с 

площ 1359 кв.м. /хиляда триста 

петдесет и девет кв.м./

3083 2/29/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 627 /поземлен имот шестстотин 

двадесет и седми/ с площ 1412 кв.м. 

/хиляда четиристотин и дванадесет 

кв.м./

3084 2/29/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 628 /поземлен имот шестстотин 

двадесет и осми/ с площ 1006 кв.м. 

/хиляда и шест кв.м./

3085 2/29/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 824 /поземлен имот осемстотин 

двадесет и четвърти/ с площ 954 

кв.м. /деветстотин петдесет и 

четири кв.м./

3086 3/6/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 643 /поземлен имот шестстотин 

четиридесет и трети/ с площ 999 

кв.м. /деветстотин деветдесет и 

девет кв.м./

3087 3/6/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 474 /поземлен имот 

четиристотин седемдесет и 

четвърти/ с площ 1321 кв.м. /хиляда 

триста двадесет и един кв.м./

3088 3/7/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 117 /поземлен имот сто и 

седемнадесети/ с площ 589 кв.м. 

/петстотин осемдесет и девет кв.м./

3089 3/7/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 467 /поземлен имот 

четиристотин шестдесет и седми/ с 

площ 1233 кв.м. /хиляда двеста 

тридесет и три кв.м./



3090 3/7/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 715 /поземлен имот 

седемстотин и петнадесети/ с площ 

951 кв.м. /деветстотин петдесет и 

един кв.м./

3091 3/9/2012 Айтос Урегулиран поземлен имот II-1881 

/втори за хиляда осемстотин 

осемдесет и първи/ в кв. 155 а  /сто 

петдесет и пети "а"/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 469 

/четиристотин шестдесет и девет/ 

кв.м.

3093 3/27/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХІІІ 

/тринадесети/ в кв. 30 /квартал 

тридесети/ по плана на 

с.Черноград, общ.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 554 

/петстотин петдесет и четири/ кв.м.

3106 4/5/2012 Пещерско Общинска част /придаваема/ от 41 

кв.м. /четиридесет и един кв.м./ от 

УПИ ІХ-12 /урегулиран поземлен 

имот девети за дванадесети/ в кв.3 

/квартал трети/ по плана на с. 

Пещерско, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1434 

кв.м. /хиляда четиристотин тридесет 

и четири кв.м./

3113 4/9/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот 

Х/десети/ в кв. 30 /квартал 

тридесети/ по плана на 

с.Черноград, общ.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 389 /триста 

осемдесет и девет/ кв.м.

3114 4/10/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот 

ІХ/девети/ в кв. 30 /квартал 

тридесети/ по плана на 

с.Черноград, общ.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 481 

/четиристотин осемдесет и един/ 

кв.м.

3115 4/10/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот 

ХХІ/двадесет и първи/ в кв. 27 

/квартал двадесет и седем/ по 

плана на с.Черноград, общ.Айтос, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 774 

/седемстотин седемдесет и четири/ 

кв.м.

3116 4/11/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот 

ХІV/четиринадесети/ в кв. 30 

/квартал тридесет/ по плана на 

с.Черноград, общ.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 560 

/петстотин и шестдесет/ кв.м.



3118 4/12/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот 

VІІІ/осми/ в кв. 30 /квартал тридесет/ 

по плана на с.Черноград, 

общ.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 499 

/четиристотин деветдесет и девет/ 

кв.м.

3120 4/20/2012 Айтос Урегулиран поземлен имот ХІІІ-

3510/тринадесет 3510/ в кв. 189 

/квартал сто осемесет и девет/ по 

плана на гр.Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 370 /триста и 

седемдесет/ кв.м.

3121 4/23/2012 Съдиево Общинска част /придаваема/ от 32 

кв.м.ид.ч. /тридесет и два кв.м.ид.ч./ 

от УПИ V-326 /урегулиран поземлен 

имот пети за триста двадесет и 

шести/ в кв.8 /квартал осми/ по 

плана на с. Съдиево, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1132 

кв.м. /хиляда сто тридесет и два 

кв.м./

3150 5/3/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот VІ-

234/шест 234/ в кв. 21 /квартал 

двадесет и първи/ по плана на с. 

Черноград общ .Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 843 

/осемстотин четиридесет и три/ 

кв.м.

3151 5/3/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот VІІ 

/седми/ в кв. 30 /квартал тридесет/ 

по плана на с. Черноград общ 

.Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 486 

/четиристотин осемдесет и шест/ 

кв.м.

3152 5/3/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот VІ /шест 

/ в кв. 30 /квартал тридесет/ по 

плана на с. Черноград общ .Айтос 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 489 

/четиристотин осемдесет и девет/ 

кв.м.

3153 5/3/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот VІІ 234 

/седми 234/ в кв. 21 /квартал 

двадесет и първи/ по плана на с. 

Черноград общ .Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 976 

/деветстотин седемдесет и  шест/ 

кв.м.



3154 5/8/2012 Айтос "Хаджи бекир" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Хаджи бекир"

Имот № 280001 /имот с номер 

двадесет и осем три нули едно/ с 

площ 1.421 дка. /един декар, 

четиристотин деветдесет един 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Лозе" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

3155 5/8/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ІІІ 

/трети/ в кв. 30 /квартал тридесет/ 

по плана на с. Черноград общ 

.Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 479 

/четиристотин седемдесет и девет/ 

кв.м.

3156 5/8/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот V /пети/ 

в кв. 30 /квартал тридесет/ по плана 

на с. Черноград общ .Айтос обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 490 

/четиристотин и деветдесет/ кв.м.

3157 5/8/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХІ 

/единадесет/ в кв. 30 /квартал 

тридесет/ по плана на с. Черноград 

общ .Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 472 

/четиристотин седемдесет и два/ 

кв.м.

3158 5/11/2012 Съдиево "Домуз орман" Земеделска земя 

Землище на с. Съдиево - местност 

"Домуз орман"

Имот № 136008 /имот с номер сто 

тридесет и шест две нули осем/ по 

КВС на землището на с.Съдиево с 

площ 59.178 дка. /петдесет и девет 

декара, сто седемдесет и осем 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория при неполивни 

условия "Трета"

3159 5/14/2012 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

Общинска част от 411 кв.м. 

/четиристотин и единадесет кв.м./ 

от ПИ № 60 /поземлен имот 

шестдесети/ целият с площ 1.411 

дка. /един дка. четиристотин и 

единадесет кв.м./

3160 5/14/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 963 /поземлен имот 

деветстотин шестдесет и три/ с 

площ 1.478 дка. /един дка. 

четиристотин седемдесет и осем 

кв.м./



3161 5/19/2012 Айтос Урегулиран поземлен имот ІV 

/четвърти/ в кв. 183 /сто осемдесет 

и три/ по плана на гр. Айтос обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 363 

/триста шестдесет и три/ кв.м.

3162 5/19/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот VІІІ-202 

/осми за двеста и две/ в кв. 27 

/двадесет и седем/ по плана на с 

Черноград общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 763 

/седемстотин шестдесет и три/ кв.м. 

съответстващ на б.

3163 5/19/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХV-220 

/петнадесет за двеста и двадесет/ в 

кв. 28 /двадесет и осем/ по плана на 

с Черноград общ. Айтос обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 589 

/петстотин осемдесет и девет/ кв.м. 

включва: 534 /петстотин тридесет и 

четири/ кв. м. от б. УПИ ІV 

/четвърти/ в кв. 36 /тридесет и шест/ 

и 55 /петдесет и пет/ кв. м. от б. 

УПИ ХІ /единадесет/ в кв. 36 

/тридесет и шест/

3164 5/19/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХІV-223 

/четиринадесет за двеста двадесет 

и три/ в кв. 28 /двадесет и осем/ по 

плана на с Черноград общ. Айтос 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 661 

/шестстотин шестдесет и един/ кв.м. 

включва: 569 /петстотин шестдесет 

и девет/ кв. м. от б. УПИ ІV 

/четвърти/ в кв. 36 /тридесет и 

шест/, 22 /двадесет и два/ кв. м. от 

б. УПИ ХІ /единадесет/ в кв. 36 

/тридесет и шест/ и 20 /двадесет/ кв. 

м. от б. УПИ ХІІ /дванадесет/ в кв. 36 

/тридесет и шест/, съответстващ на 

б. УПИ ІV /четвърти/ в б. кв. 36 

/тридесет и шест/



3165 5/19/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХІІІ-221 

/тринадесет за двеста двадесет и 

едно/ в кв. 28 /двадесет и осем/ по 

плана на с Черноград общ. Айтос 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 758 

/седемстотин петдесет и осем/ кв.м. 

включва: 758 /седемстотин петдесет 

и осем/ кв. м. от б. УПИ ХІ 

/единадесет/ в кв. 36 /тридесет и 

шест/

3167 5/28/2012 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

Общинска част ПИ № 383 /поземлен 

имот седемдесет/ целият с площ 

2540 дка. /два дка. петстотин и 

четиридесет кв.м./

3168 6/1/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ІХ-201 

/девет за двеста и едно/ в кв. 27 

/двадесет и седем/ по плана на с 

Черноград общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 593 

/петстотин деветдесет и три/ кв.м. 

образуван от 403/593 кв. м. ид. ч. от 

УПИ ІХ-201 в кв. 27, 110/763 кв. м. 

ид. ч. от УПИ-VІІІ-202 в кв. 27, 

26/732 кв. м. ид. ч. от УПИ ХІ-199 в 

кв. 27, 12/821 кв. м. ид. ч. от УПИ Х-

198 в кв. 27 и 42 кв. м. от 

преместване на южната 

регулационна граница. .

3169 6/1/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот Х-198 

/десет за сто деветдесет и осем/ в 

кв. 27 /двадесет и седем/ по плана 

на с Черноград общ. Айтос обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 821 

/осемстотин двадесет и един/ кв.м. 

образуван от 530/821 кв. м. ид. ч. от 

УПИ Х-198 в кв. 27, 110/593 кв. м. 

ид. ч. от УПИ ІХ-201 в кв. 27 и 181 

кв. м. от преместване на 

югозападна регулационна граница. .



3170 6/1/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХІІІ-197 

/тринадесет за сто деветдесет и 

седем/  в кв. 27 /двадесет и седем/ 

по плана на с Черноград общ. Айтос 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 664  кв.м. 

/шестстотин шестдесет и четири/ е 

образуван от 608 кв. м. от бивш 

УПИ ХХ-194 в кв. 38 и 56 кв. м. от 

преместване на югозопадната 

регулационна граница. .

3171 6/1/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХV-195 

/петнадесет за сто деветдесет и 

пет/ в кв. 27 /двадесет и седем/ по 

плана на с Черноград общ. Айтос 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 1209 кв.м. 

/хиляда двеста и девет/ образуван 

от 710 кв.м. от бивш УПИ VІ в кв. 38, 

305 кв. м. от бивш УПИ ХІ в кв. 38 и 

194 кв. м. част от бивша улица.

3172 6/8/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХІІ-199 

/дванадесет за сто деветдесет и 

девет/ в кв. 27 /двадесет и седем/ 

по плана на с. Черноград общ. 

Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 897 кв.м. 

/осемстотин деветдесет и девет/ 

образуван от 280 кв.м. от бивш УПИ 

ХІ в кв. 38, 614 кв. м. от бивш УПИ 

ХV в кв. 38 и 3 кв. м. част от бивша 

улица.

3186 6/5/2012 Зетьово "Сован тарла" Земеделска земя 

Землище на с. Зетьово, местност 

"Сован тарла" представляващ имот 

№ 017002 /имот с номер нула, 

седемнадесет, нула, нула две/ с 

площ 1.751 дка. /един дка. 

седемстотин петдесет и един кв.м./ 

с начин на трайно ползване "Нива" 

и категория при неполивни условия 

"Десета"

3226 6/8/2012 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

Общинска част ПИ № 70 /поземлен 

имот седемдесет/ целият с площ 

1245 дка. /еди дка. двеста 

четиридесет и пет кв.м./



3230 6/11/2012 Лясково Урегулиран поземлен имот І /първи/ 

в кв.2 /квартал втори/ по плана на с. 

Лясково, общ. Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", с площ 748 кв.м. 

/седемстотин четиридесет и осем 

кв.м./.

3231 6/11/2012 Съдиево Урегулиран поземлен имот І /първи/ 

в кв.2 /квартал втори/ по плана на с. 

Съдиево, общ. Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", с площ 903 кв.м. 

/деветстотин и три кв.м./.

3232 6/11/2012 Съдиево Урегулиран поземлен имот ІІІ 

/трети/ в кв.1 /квартал първи/ по 

плана на с. Съдиево, общ. Айтос, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", с площ 857 кв.м. 

/осемстотин петдесет и седем 

кв.м./.

3233 6/11/2012 Съдиево Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ 

в кв.2 /квартал втори/ по плана на с. 

Съдиево, общ. Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", с площ 886 кв.м. 

/осемстотин осемдесет и шест 

кв.м./.

3254 6/13/2012 Съдиево Урегулиран поземлен имот І /първи/ 

в кв.1 /квартал първи/ по плана на с. 

Съдиево, общ. Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", с площ 934 кв.м. 

/деветстотин тридесет и четири 

кв.м./.

3255 6/13/2012 Съдиево Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ 

в кв.1 /квартал първи/ по плана на с. 

Съдиево, общ. Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", с площ 856 кв.м. 

/осемстотин петдесет и шест кв.м./.

3256 6/13/2012 Съдиево Урегулиран поземлен имот ІV 

/четвърти/ в кв.1 /квартал първи/ по 

плана на с. Съдиево, общ. Айтос, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", с площ 891 кв.м. 

/осемстотин деветдесет и един 

кв.м./.



3257 6/13/2012 Съдиево Урегулиран поземлен имот V /пети/ 

в кв.1 /квартал първи/ по плана на с. 

Съдиево, общ. Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", с площ 885 кв.м. 

/осемстотин осемдесет и пет кв.м./.

3258 6/13/2012 Съдиево Урегулиран поземлен имот VІ 

/шести/ в кв.1 /квартал първи/ по 

плана на с. Съдиево, общ. Айтос, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", с площ 773 кв.м. 

/седемстотин седемдесет и три 

кв.м./.

3259 6/13/2012 Съдиево Урегулиран поземлен имот Х 

/десети/ в кв.2 /квартал втори/ по 

плана на с. Съдиево, общ. Айтос, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", с площ 847 кв.м. 

/осемстотин четиридесет и седем 

кв.м./.

3260 6/14/2012 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 2935 /поземлен имот две 

хиляди деветстотин тридесет и пет/ 

с площ 545 кв.м. /петстотин 

четиридесет и пет кв.м./

3261 6/14/2012 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 4553 /поземлен имот четири 

хиляди петстотин петдесет и трети/ 

с площ 140 кв.м. /сто и четиридесет 

кв.м./

3267 6/18/2012 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

Общинска част ПИ № 2939 /две 

хиляди деветстотин тридесет и 

девет/ целият с площ 967 дка. 

/деветстотин шестдесет и седем 

кв.м./

3268 6/25/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 351 /поземлен имот триста 

петдесет и едно/ с площ 1.061 дка. 

/един дка. шестдесет и един кв.м./



3269 6/25/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 377 /поземлен имот триста 

седемдесет и седем/ с площ 652 кв. 

м. /шестстотин петдесет и два кв.м./

3270 6/25/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 378 /поземлен имот триста 

седемдесет и осем/ с площ 864 кв. 

м. /осемстотин шестдесет и четири 

кв.м./

3271 6/25/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 827 /поземлен имот 

осемстотин двадесет и седем/ с 

площ 963 кв. м. /деветстотин 

шестдесет и три кв.м./

3272 6/25/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 828 /поземлен имот 

осемстотин двадесет и осем/ с 

площ 432 кв. м. /четиристотин 

тридесет и два кв.м./

3273 7/2/2012 Айтос Общинска част /придаваема/ от 36 

кв.м.ид.ч. /тридесет и шест 

кв.м.ид.ч./ от УПИ ІV-2522 

/урегулиран поземлен имот 

четвърти за две хиляди двадесет и 

две/ в кв.55 /квартал петдесет и пет/ 

по плана на с. Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 383 

кв.м. /триста осемдесет и три кв.м./

3275 7/11/2012 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот VІІІ 

/осми/ в кв.33 /квартал тридесет и 

трети/ по плана на с. Карагеоргиево, 

общ. Айтос, отреден за 

"Обществено обслужване", с площ 

762 кв.м. /седемстотин шестдесет и 

два кв.м./.

3276 7/11/2012 Айтос Общинска част от урегулиран 

поземлен имот IІI /трети/ в кв. 255 

/квартал двеста петдесет и пети/ по 

плана на гр.Айтос, с площ  

4953/7999  кв.м. ид.ч. /четири 

хиляди деветстотин петдесет и три 

от седем хиляди деветстотин 

деветдесет и девет кв.м. идеални 

части/, отреден за "Автогара".



3277 7/12/2012 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

Общинска част  от 298 кв.м. 

ид.ч./двеста деветдесет и осем 

кв.м.ид.ч. / от ПИ № 75 /поземлен 

имот седемдесет  и пет/ целият с 

площ 1.768 дка. /един  дка. 

седемстотин шестдесет и осем 

кв.м./

3278 7/17/2012 Съдиево Общинска част /придаваема/ от 80 

кв.м.ид.ч. /осемдесет кв.м.ид.ч./ от 

УПИ ІV-290 /урегулиран поземлен 

имот четвърти за двеста и 

деветдесети/ в кв.15 /квартал 

петнадесети/ по плана на с. 

Съдиево, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 748 

кв.м. /седемстотин четиридесет и 

осем кв.м./

3281 7/30/2012 Айтос Урегулиран поземлен имот с площ 

2285 кв.м./две хиляди двеста 

осемдесет и пет кв.м./, отреден за 

КОО, представляващ УПИ ІХ 

/девети/ в кв.253 /квартал двеста 

петдесет и трети/ по ЗРП на 

гр.Айтос ведно с построените в него 

сгради:

1.Склад с канцелария със 

застроена площ 130 кв.м., на един 

етаж, с масивна конструкция.

2.Паракотелно със застроена площ 

от 71 кв.м., на един етаж, с масивна 

конструкция.

3.Манипулационна към стъклени 

оранжерии със застроена площ от 

78 кв.м., на един етаж, с масивна 

конструкция.

4.Стъклени оранжерии - 2 бр. с 

обща застроена площ 282 кв.м., на 

един етаж, с масивна конструкция.

Всички сгради са построени през 

1965 г.

3282 8/9/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 125 /поземлен имот сто 

двадесет и пет/ с площ 1074 кв. м. 

/хиляда и седемдесет и четири 

кв.м./



3283 8/9/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 232 /поземлен имот двеста 

тридесет и две/ с площ 1284 кв. м. 

/един дка. двеста осемдесет и 

четири кв.м./

3284 8/9/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 1325 /поземлен имот хиляда 

триста двадесет и пет/ с площ 523 

кв. м. /петстотин двадесет и три 

кв.м./

3285 8/9/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 1011 /поземлен имот хиляда 

и единадесет/ с площ 1516 кв. м. 

/един дка. петстотин и шестнадесет 

кв.м./

3286 8/9/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 634 /поземлен имот 

шестстотин тридесет и четири/ с 

площ 1423 кв. м. /един дка. 

четиристотин двадесет и три кв.м./

3287 8/10/2012 Айтос "Набожна къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожна къща"

ПИ № 321 /поземлен имот триста 

двадесет и един/ с площ 1040 кв. м. 

/един дка. четиридесет  кв.м./

3288 8/10/2012 Айтос "Набожна къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожна къща"

ПИ № 299 /поземлен имот двеста 

деветдесет и девет/ с площ 626 кв. 

м. /шест стотин двадесет и шест  

кв.м./

3289 8/10/2012 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя" ПИ № 2945 /поземлен 

имот двехиляди деветстотин 

четиридесет и пет/ с площ 560 кв. м. 

/петстотин и шестдесет кв.м./

3290 8/10/2012 Айтос "Набожна къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожна къща"

ПИ № 391 /поземлен имот триста 

деветдесет и един / с площ 957 кв. 

м. /деветстотин петдесет и седем  

кв.м./



3291 8/10/2012 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя" ПИ № 3000 /поземлен 

имот три хиляди/ с площ 710 кв. м. 

/седемстотин и десет кв.м./

3292 8/10/2012 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя" ПИ № 2999 /поземлен 

имот две хиляди деветстотин 

девеетдесет и девет/ с площ 1058 

кв. м. /един дка. и петдесет и осем 

кв.м./

3293 8/13/2012 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция" ПИ № 113 

/поземлен имот сто и тринадесет/ с 

площ 245 кв. м. /двеста четиридесет 

и пет кв.м./

3294 8/13/2012 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската" ПИ № 316 /поземлен имот 

триста и шестнадесет/ с площ 377 

кв. м. /триста седемдесет и седем 

кв.м./

3295 8/13/2012 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската" ПИ № 84 /поземлен имот 

осемдесет и четири/ с площ 395 кв. 

м. /триста деветдесе и пет кв.м./

3296 8/13/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе" ПИ № 801 

/поземлен имот осемстотин и едно/ 

с площ 538 кв. м. /петстотин 

тридесет и осем кв.м./

3297 8/13/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе" ПИ № 831 

/поземлен имот осемстотин 

тридесет и едно/ с площ 1476 кв. м. 

/един дка. четиристотин седемдесет 

и шест кв.м./



3298 8/14/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе" ПИ № 828 

/поземлен имот осемстотин 

двадесет и осем/ с площ 444 кв. м. 

/четиристотин четиридесет и четири 

кв.м./

3299 8/14/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе" ПИ № 834 

/поземлен имот осемстотин 

тридесет и четири/ с площ 585 кв. м. 

/петстотин осемдесет и пет кв.м./

3300 8/14/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе" ПИ № 859 

/поземлен имот осемстотин 

петдесет и девет/ с площ 364 кв. м. 

/триста шестдесет и четири кв.м./

3301 8/16/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе" ПИ № 536 

/поземлен имот петстотин тридесет 

и шест/ с площ 965 кв. м. 

/деветстотин шестдесет и пет кв.м./

3302 8/16/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе" ПИ № 537 

/поземлен имот петстотин тридесет 

и седем/ с площ 907 кв. м. 

/деветстотин и седем кв.м./

3303 8/17/2012 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя" ПИ № 2696 /поземлен 

имот две хиляди шестстотин 

деветдесет и шест/ с площ 860 кв. 

м. /осемстотин и шестдесет кв.м./

3304 8/16/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе" ПИ № 857 

/поземлен имот осемстотин 

петдесет и седем/ с площ 314 кв. м. 

/триста и четиринадесет кв.м./



3305 8/16/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе" ПИ № 858 

/поземлен имот осемстотин 

петдесет и осем/ с площ 865 кв. м. 

/осемстотин шестдесет и пет кв.м./

3306 8/16/2012 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската" ПИ № 383 /поземлен имот 

триста осемдесет и три/ с площ 

1296 кв. м. /един дка. двеста 

деветдесет и шест кв.м./

3307 8/16/2012 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската" ПИ № 476 /поземлен имот 

четиристотин седемдесет и шест/ с 

площ 1244 кв. м. /един дка. двеста 

четиридесет и четири кв.м./

3308 8/17/2012 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя" ПИ № 2752 /поземлен 

имот две хиляди 

седемстотинпетдесет и две/ с площ 

926 кв. м. /деветстотин двадесет и 

шест кв.м./

3309 8/16/2012 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща" ПИ № 135 

/поземлен имот сто тридесет и пет/ 

с площ 1035 кв. м. /един дка. 

тридесет и пет кв.м./

3310 8/16/2012 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя" ПИ № 2988 /поземлен 

имот две хиляди деветстотин 

осемдесет и осем/ с площ 1033 кв. 

м. /един дка. тридесет и три кв.м./

3311 8/17/2012 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя" ПИ № 2998 /поземлен 

имот две хиляди деветстотин 

деветдесет и осем/ с площ 959 кв. 

м. /деветстотин петдесет и девет 

кв.м./



3312 8/21/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 544 /петстотин четиридесет и 

четвърти/ с площ 936 / деветстотин 

тридесет и шест/ кв.м.

3313 8/21/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе" ПИ № 828 

/поземлен имот осемстотин 

двадесет и осем/ с площ 444 кв. м. 

/четиристотин четиридесет и четири 

кв.м./

3314 8/28/2012 Айтос "Стамбол сърта" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Стамбол сърта" общинска част от 

ПИ № 917 /поземлен имот 

деветстотин и седемнадесет/ с 

площ 0.035 кв. м. ид. ч. /тридесет и 

пет кв.м./от имот целия с площ 

5.311 дка. /пет дка триста и 

единадесет кв. м.

3315 8/28/2012 Съдиево Общинска част /придаваема/ от 35 

кв.м.ид.ч. /тридесет и пет кв.м.ид.ч./ 

от УПИ Х-95 /урегулиран поземлен 

имот десети за деветдесет и пет/ в 

кв.39 /квартал тридесет и девет/ по 

плана на с. Съдиево, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 601 

кв.м. /шестстотин един кв.м./



3316 8/28/2012 Караново Общинска част /придаваема/ от 26 

кв.м.ид.ч. /двадесет и шест кв.м. 

ид.ч./ от УПИ VІІІ-151 /урегулиран 

поземлен имот сто петдесет и едно/ 

в кв.22 /квартал двадесет и две/ по 

плана на с. Караново, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 656 

кв.м. /шестстотин петдесет и шест 

кв.м./

3317 8/29/2012 Пирне Общинска част /придаваема/ от 35 

кв.м.ид.ч. /тридесет и пет кв.м. ид.ч./ 

от УПИ ІV-280 /урегулиран поземлен 

имот четвърти за двеста и 

осемдесет/ в кв. 35 /квартал 

тридесет ипет/ по плана на с. 

Пирне, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство", целият с 

площ 1087 кв.м. /един дка. 

осемдесет и седем кв.м./

3318 8/30/2012 Караново Урегулиран поземлен имот V /пет/  в 

кв. 21 /двадесет и първи/ по плана 

на с. Краново общ. Айтос обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 967  

кв.м. /деветстотин шестдесет и 

седем кв. м./.



3319 8/31/2012 Айтос Урегулиран поземлен имот V /пет/  в 

кв. 2а /две а  по плана на  гр. Айтос 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 559  кв.м. 

/петстотин петдесет и девет кв. м./.

3320 9/11/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ІІІ-262 

/трети за двеста шестдесет и две/ в 

кв. 31 /тридесет и първи/ по плана 

на с. Черноград общ. Айтос обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 836 

кв.м. /осемстотин тридесет и шест/ 

образуван от 560 кв.м. от бивш УПИ 

ХVІ в кв. 39, 130 кв. м. от бивш УПИ 

ХV в кв. 39 и 146 кв. м. от прем. на 

рег. граница на юг.

3321 9/11/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ІV-258 

/четвърти за двеста петдесет и 

осем/ в кв. 31 /тридесет и първи/ по 

плана на с. Черноград общ. Айтос 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 646 кв.м. 

/шеестстотин четиридесет и шест/ 

образуван от 465 кв.м. от бивш УПИ 

ХV в кв. 39, 60 кв. м. от бивш УПИ 

ХІV в кв. 39 и 121 кв. м. от прем. на 

рег. граница на юг.

3322 9/12/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот V-259 

/пети за двеста петдесет и девет/ в 

кв. 31 /тридесет и първи/ по плана 

на с. Черноград общ. Айтос обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 769 

кв.м. /седемстотин шестдесет и 

девет/ образуван от 500 кв.м. от 

бивш УПИ ХІV в кв. 39, 115 кв. м. от 

бивш УПИ ХІІІ в кв. 39 и 154 кв. м. от 

прем. на рег. граница на юг.



3323 9/12/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот VІ-260 

/шести за двеста и шестдесет/ в кв. 

31 /тридесет и първи/ по плана на с. 

Черноград общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 685 кв.м. 

/шестстотин осемдесет и пет/ 

образуван от 445 кв.м. от бивш УПИ 

ХІІІ в кв. 39, 100 кв. м. от бивш УПИ 

ХІІ в кв. 39 и 140 кв. м. от прем. на 

рег. граница на юг.

3324 9/12/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот VІІ-261 

/седми за двеста и шестдесет и 

едно/ в кв. 31 /тридесет и първи/ по 

плана на с. Черноград общ. Айтос 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 696 кв.м. 

/шестстотин деветдесет и шест/ 

образуван от 460 кв.м. от бивш УПИ 

ХІІ в кв. 39, 90 кв. м. от бивш УПИ ХІІ 

общ. и 146 кв. м. от прем. на рег. 

граница на юг.

3325 9/13/2012 Тополица Общинска част /придаваема/ от 3 

кв.м.ид.ч. /три кв.м.ид.ч./ от УПИ ХV-

322 /урегулиран поземлен имот 

петнадесети за триста двадесет и 

втори/ в кв.20 /квартал двадесети/ 

по плана на с. Тополица, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 784 

кв.м. /седемстотин осемдесет и 

четири кв.м./

3326 9/14/2012 Карагеоргиево Общинска част /придаваема/ от 35 

кв.м.ид.ч. /тридесет и пет кв.м.ид.ч./ 

от УПИ Х-233 /урегулиран поземлен 

имот десети за двеста тридесет и 

трети/ в кв.23 /квартал двадесет и 

трети/ по плана на с. Карагеоргиево, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 897 

кв.м. /осемстотин деветдесет и 

седем кв.м./



3327 9/19/2012 Тополица "Арка" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност 

"Арка", представляващ имот № 

000174/имот с номер три нули сто 

седемдесет и четири / с площ 

2.184дка. / два дка. сто осемдесет и 

четири  кв.м. / с начин на трайно 

ползване "Нива " и категория при 

неполивни условия "Пета"

3328 9/20/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот І-256 

/първи за двеста петдесет и шест/ в 

кв. 31 /тридесет и първи/ по плана 

на с. Черноград общ. Айтос обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 

1278 кв.м. /един дка. двеста 

седемдесет и осем кв. м./ образуван 

от 692 кв.м. от бивш УПИ ХІХ-общ.  

в кв. 39, 260  кв. м. от бивш УПИ 

ХVІІІ-общ. в кв. 39 и 326 кв. м. от 

прем. на рег. граница на юг и на 

запад.

3329 9/20/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ІІ-257 

/втори за двеста петдесет и седем/ 

в кв. 31 /тридесет и първи/ по плана 

на с. Черноград общ. Айтос обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 1 

023 кв.м. /един дка. двадесет и три 

кв. м./ образуван от 560 кв.м. от 

бивш УПИ ХVІІ-общ.  в кв. 39, 300  

кв. м. от бивш УПИ ХVІІІ-общ. в кв. 

39 и 163 кв. м. от прем. на рег. 

граница на юг.

3330 9/21/2012 Айтос Урегулиран поземлен имот ХІІ-3189 

/дванадесет за три хиляди сто 

осемдесет и девет/ в кв. 64 

/шестдесет и четири/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство", с площ 282 

кв.м. /двеста осемдесет и два кв.м./, 

сграда-полумасивна на един етаж с 

РЗП 58.60 кв. м.



3331 9/24/2012 Караново Урегулиран поземлен имот VІ-216 

/шести за двеста и шестнадесет/ в 

кв. 6 /шести/ по плана на с. 

Караново отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", с площ 619 кв.м. 

/шестстотин и девееетнадесет 

кв.м./.

3332 9/28/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот V-206 

/пети за двеста и шест/ в кв. 27 

/двадесет и седем/ по плана на с. 

Черноград общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 898 кв.м. 

/осемстотин девеетдесет и осем кв. 

м./ образуван от 715 кв.м. от бивш 

УПИ ХХІІ в кв. 38, 48  кв. м. от бивш 

УПИ ХХІ-общ. в кв. 38 и 135 кв. м. от 

прем. на рег. граница на юг и на 

изток.

3333 9/28/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 115 /поземлен имот сто и 

петнадесет/ с площ 1172 кв. м. 

/хиляда сто седемдесет и два кв.м./

3334 9/28/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот VІ-205 

/шести за двеста и пет/ в кв. 27 

/двадесет и седем/ по плана на с. 

Черноград общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 738 кв.м. 

/седемстотин тридесет и осем кв. 

м./ образуван от 564 кв.м. от бивш 

УПИ ХХІ в кв. 38, и 206 кв. м. от 

прем. на имотната граница на юг.



3335 9/28/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХІ-199 

/единадесет за сто деветдесет и 

девет/ в кв. 27 /двадесет и седем/ 

по плана на с. Черноград общ. 

Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 732 кв.м. 

/седемстотин тридесет и два кв. м./ 

образуван от 568 кв.м. от бивш УПИ 

ХVІ в кв. 38,  105 кв.м. от бивш УПИ 

ХV в кв. 38, и 59 кв.м. от прем. на 

имотната граница на юг.

3336 9/28/2012 Съдиево ЗОЖ Земеделска земя

Землище на с. Съдиево  - м. "Зона 

за отглеждане на животни"

Общинска част от 185 кв.м. ид.ч./сто 

осемдесет и пет/от УПИ 

ХІV/урегулиран поземлен имот 

четиринадесет/, в кв.1/квартал 

първи/, целият с площ 1195 

кв.м./хиляда сто деветдесет и пет/

3337 10/2/2012 Айтос Поземлен имот 3077 /три хиляди и 

седемдесет и седем/  в кв. 257 

/двеста педесет и седми/ по плана 

на  гр. Айтос обл. Бургас, с площ 9 

215  кв.м. /девет дка двеста и 

петнадесет кв. м./.

3338 10/2/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХІV-194 

/четиринадесет за сто деветдесет и 

четири/ в кв. 27 /двадесет и седем/ 

по плана на с. Черноград общ. 

Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 649 кв.м. 

/шестстотин четиридесет и девет кв. 

м./ образуван от 573 кв.м. от бивш 

УПИ VІ в кв. 38 , и 76 кв.м. от прем. 

на югозападната рег. граница на 

селото.



3339 10/2/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХVІІ-207 

/седемнадесет за двеста и седем/ в 

кв. 27 /двадесет и седем/ по плана 

на с. Черноград общ. Айтос обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 594 

кв.м. /петстотин деветдесет и 

четири кв. м./ образуван от 490 кв.м. 

от бивш УПИ ХІІІ в кв. 38, 20 кв.м. от 

бивш УПИ ХІІ в кв. 38 и 84 кв.м. от 

прем. на югозападната рег. граница 

на селото.

3340 10/4/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-186 

/осемнадесет за сто осемдесет и 

шест/ в кв. 27 /двадесет и седем/ по 

плана на с. Черноград общ. Айтос 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 758 кв.м. 

/седемстотин петдесет и осем кв. 

м./ образуван от 693 кв.м. от бивш 

УПИ ХІІ в кв. 38 и 65 кв.м. от прем. 

на югозападната и северозападна 

рег. граница на селото.

3341 10/4/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХІХ-187 

/деветнадесет за сто осемдесет и 

седем / в кв. 27 /двадесет и седем/ 

по плана на с. Черноград общ. 

Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 833 кв.м. 

/осемстотин тридесет и три кв. м./ 

образуван от 700 кв.м. от бивш УПИ 

Х в кв. 38, 60 кв.м. от бивш УПИ ХІІ в 

кв. 38, 60 кв.м. от бивш УПИ ХІІІ в 

кв. 38 и 13 кв.м. от точност в 

изчисленията.

3342 10/4/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХХ-188 

/двадесет за сто осемдесет и осем/ 

в кв. 27 /двадесет и седем/ по плана 

на с. Черноград общ. Айтос обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 710 

кв.м. /седемстотин и десет кв. м./ 

образуван от 645 кв.м. от бивш УПИ 

ІХ в кв. 38,  45 кв.м. от бивш УПИ Х в 

кв. 38 и 20 кв.м. от улична 

регулация северозапад.



3343 10/4/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХХІІ-190 

/двадесет и две за сто и 

деветдесет/ в кв. 27 /двадесет и 

седем/ по плана на с. Черноград 

общ. Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 891 кв.м. 

/осемстотин деветдесет и един кв. 

м./ образуван изцяло от площа на 

бивш УПИ VІІ в кв. 38 иот 50 кв. м. 

от бивш УПИ VІІ в кв. 38

3344 10/4/2012 Черноград Урегулиран поземлен имот ХІІ-199 

/дванадесет за сто  деветдесет и 

девет/ в кв. 27 /двадесет и седем/ 

по плана на с. Черноград общ. 

Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 897 кв.м. 

/осемстотин деветдесет и седем кв. 

м./ образуван от 614 кв. м. от бивш 

УПИ ХV в кв. 38,  280 кв. м. от бивш 

УПИ ХІ в кв. 38 и 7 кв. м. от бивш 

УПИ VІ в кв. 38

3345 10/5/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот І-общ. 

/едно/ в кв. 9 /девети/ по плана на с. 

Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 660 кв.м. 

/шестстотин и шестдесет кв. м./

3346 10/5/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот ІІ-общ. 

/две/ в кв. 9 /девети/ по плана на с. 

Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 755 кв.м. 

/шестстотин и шестдесет кв. м./



3347 10/5/2012 Айтос Урегулиран поземлен имот ХХVІ 

/двадесет и шести/  в кв. 264 /двеста 

шестдесет и четири/   по плана на  

гр. Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Инженерно-техническа 

инфраструктура и комунално 

обслужване/ с площ 246  кв.м. 

/двеста четиридесет и шест кв. м./.

3348 10/5/2012 Айтос Урегулиран поземлен имот VІ 

/шести/  в кв. 264 /двеста шестдесет 

и четири/ по плана на  гр. Айтос 

обл. Бургас, отреден за "Инженерно-

техническа инфраструктура и 

комунално обслужване/ с площ 

35770  кв.м. /тридесет и пет дка. 

седемстотин и седемдесет кв. м./.

3349 10/5/2012 Айтос Урегулиран поземлен имот ХХІV 

/двадесет и четири/  в кв. 264 

/двеста шестдесет и четири/ по 

плана на  гр. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Инженерно-техническа 

инфраструктура и комунално 

обслужване/ с площ 10931  кв.м. 

/десет дка. деветстотин тридесет и 

един кв. м./.

3350 10/5/2012 Айтос Урегулиран поземлен имот ХХV 

/двадесет и пет/  в кв. 264 /двеста 

шестдесет и четири/ по плана на  гр. 

Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Инженерно-техническа 

инфраструктура и комунално 

обслужване/ с площ 3561  кв.м. /три 

дка. петстотин шестдесет и един кв. 

м./.



3351 10/8/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот ІІІ-общ. 

/три/ в кв. 9 /девети/ по плана на с. 

Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 887 кв.м. 

/осемстотин осемдесет и девет кв. 

м./

3352 10/8/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот ІV-общ. 

/четири/ в кв. 9 /девети/ по плана на 

с. Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 854 кв.м. 

/осемстотин петдесет и четири кв. 

м./

3353 10/8/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот V-общ. 

/пети/ в кв. 9 /девети/ по плана на с. 

Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 760 кв.м. 

/седемстотин и шестдесет кв. м./

3354 10/8/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот VІ-общ. 

/шести/ в кв. 9 /девети/ по плана на 

с. Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 832 кв.м. 

/осемстотин тридесет и два кв. м./



3355 10/8/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот VІІ-общ. 

/седми/ в кв. 9 /девети/ по плана на 

с. Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 948 кв.м. 

/деветстотин четиридесет и девет 

кв. м./

3356 10/8/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот VІІІ-общ. 

/осми/ в кв. 9 /девети/ по плана на с. 

Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 830 кв.м. 

/осемстотин и тридесет кв. м./

3357 10/8/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот ІХ-общ. 

/девети/ в кв. 9 /девети/ по плана на 

с. Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 835 кв.м. 

/осемстотин тридесет и пет кв. м./

3358 10/15/2012 Айтос 1.Терен, представляващ ПИ № 172 

/поземлен имот номер сто 

седемдесет и две/ с площ 1438 

/един дка. четиристотин тридесет и 

осем кв.м./ в кв. 204 А /квартал 

двеста и четири А/

2.Сгради:

-Сграда на три етажа с "друго 

предназначение", със застроена 

площ 284 кв.м. /двеста осемдесет и 

четири кв.м./



3359 10/16/2012 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - м. 

"Слънчева лъка"

Общинска част от 1528 кв.м. 

ид.ч./хиляда петстотин двадесет и 

осем  кв.м./от ПИ № 633/поземлен 

имот, в кв.1, целият с площ 2728 

кв.м./ две хиляди седемстотин 

двадесет и осем кв.м./

3360 10/19/2012 Айтос 1.Терен, представляващ УПИ № ІV 

/поземлен имот номер четири/ с 

площ 7903 /седем дка. деветстотин 

и три кв.м./ в кв. 21 /квартал 

двадесет и едно/.

2.Изградени спортни съоръжения: 

два бр. тенис кортове с площ-1840 

кв. м., два бр. волейболни игрища с 

площ-115 кв. м., хандбално игрище 

с площ-903 кв.м., баскетболно 

игрище с площ-600 кв. м.

3361 10/22/2012 Айтос Общинска част /придаваема/ от 36 

кв.м.ид.ч. /тридесет и шест 

кв.м.ид.ч./ от УПИ ІV-2522 

/урегулиран поземлен имот 

четвърти за две хиляди двадесет и 

две/ в кв.55 /квартал петдесет и пет/ 

по плана на гр.. Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 383 

кв.м. /триста осемдесет и три кв.м./

3362 10/22/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот ХVІ-65 

/шестнадесет за шестдесет и пет/ в 

кв. 6 /шест/ по плана на с. Поляново 

общ. Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 1399 кв.м. 

/един дка. триста деветдесет и 

девет кв. м./ооооо образуван от 325 

кв. м. от б. п.І в кв. 5, 918 от б.п.ІІ в 

кв. 5 и 156 кв. м. от преместване на 

източна имотна граница.

3363 10/22/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот ХХ-69 

/двадесет за шестдесет и девет/ в 

кв. 6 /шест/ по плана на с. Поляново 

общ. Айтос обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 1045 кв.м. 

/един дка. четиридесет и пет кв. м./ 

образуван от 832 кв. м. от б. п. VІ в 

кв. 5 и 213 кв. м. от преместване на 

източна и южна имотна граница.



3364 10/22/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот І-79 

/едно за седемдесет и девет/ в кв. 

13 /тринадесет/ по плана на с. 

Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 1178 кв.м. 

/един дка. сто седемдесет и осем 

кв. м./ образуван от 682 кв. м. от б. 

п. І-62 в кв. 5 и 496 кв. м. от 

преместване на западната и южна 

имотна граница.

3365 10/23/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот ХVІІ-66 

/седемнадесет за шестдесет и 

шест/ в кв. 6 /шест/ по плана на с. 

Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 841 кв.м. 

/осемстотин четиридесет и един кв. 

м./ образуван от 714 кв. м. от б. п. ІІІ 

в кв. 5 и 127 кв. м. от преместване 

на източна имотна граница.

3366 10/23/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-67 

/осемнадесет за шестдесет и 

седем/ в кв. 6 /шест/ по плана на с. 

Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 924 кв.м. 

/деветстотин двадесет и четири кв. 

м./ образуван от 790 кв. м. от б. п. ІV 

в кв. 5 и 134 кв. м. от преместване 

на източна имотна граница.

3367 10/23/2012 Поляново Урегулиран поземлен имот ХІХ-68 

/деветнадесет за шестдесет и осем/ 

в кв. 6 /шест/ по плана на с. 

Поляново общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 945 кв.м. 

/деветстотин четиридесет и пет кв. 

м./ образуван от 808 кв. м. от б. п. V 

в кв. 5 и 137 кв. м. от преместване 

на източна имотна граница.



3368 11/5/2012 Айтос "Могилата" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос, местност 

""Могилата" представляващ имот № 

159010 /имот с номер сто петдесет 

и девет нула, десет/ с площ 6.560 

дка. /шест дка. петстотин и 

шестдесет кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Нива" и категория при 

неполивни условия "Четвърта"

3369 10/31/2012 Пещерско Общинска част /придаваема/ от 118 

кв.м.ид.ч. /сто и осемнадесет кв.м. 

ид. ч./ от УПИ VІІ-134 /урегулиран 

поземлен имот седми за сто 

тридесет и четвърти/ в кв. 23 

/квартал двадесет и трети/ по плана 

на с.Пещерско, общ. Айтос, отреден 

за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 811 

кв.м. /осемстотин и единадесет 

кв.м./

3370 11/5/2012 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 53 /поземлен имот петдесет и 

трети/ с площ 1431 кв.м. /хиляда и 

седемдесет кв.м./

3371 11/5/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 779 /поземлен имот 

седемстотин седемдесет и девети/ 

с площ 1056 кв.м. /хиляда и 

петдесет и шест кв.м./

3372 11/7/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 802 /поземлен имот осемстотин 

и две/ с площ 678 кв.м. /шестотин 

седемдесет и осем кв.м./



3373 11/6/2012 Айтос "Стамбол сърта" Изоставена нива

Землище на гр. Айтос, местност 

"Стамбол сърта" представляваща 

имот № 467002 /имот с номер 

четиристотин шестдесет и седем 

нула, нула две/ с площ 20.000 дка. 

/двадесет дка./  с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория при неполивни условия 

"Девета"

3374 11/7/2012 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 780 /поземлен имот 

седемстотин и осемдесет/ с площ 

960 кв.м. /деветстотин и шестдесет 

кв.м./

3375 12/13/2012 Пирне "Дермен кайряк" Нива

Землище на с. Пирне, местност 

"Дермен кайряк" представляваща 

имот № 058027 /имот с номер нула 

петдесет и осем нула двадесет и 

седем/ с площ 3.794 дка. /три дка. и 

седемстотин деветдесет и четири 

кв.м /  с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория при неполивни 

условия "Пета"

3376 12/13/2012 Айтос "Хамам дере" Изоставена нива

Землище на гр. Айтос, местност 

"Хамам дере" представляваща имот 

№ 478003 /имот с номер 

четиристотин седемдесет и осем, 

нула, нула, три/ с площ 22.670 дка. 

/дваесет и два дка. шестотин и 

седемдесет кв.м/  с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория при неполивни условия 

"Трета"

3377 12/14/2012 Съдиево Общинска част от 5 кв.м.ид.ч. /пет 

кв.м.ид.ч./ от УПИ I-293 /урегулиран 

поземлен имот първи за двеста 

деветдесет и трети/ в кв.15 /квартал 

петнадесети/ по плана на с. 

Съдиево, отреден за " Жилищно 

строителство", целият с площ 2235 

кв.м. /хдвехиляди двеста тридесет и 

пет кв.м./



3378 12/14/2012 Съдиево Общинска част от 10 кв.м.ид.ч. 

/десет кв.м.ид.ч./ от УПИ II-292 

/урегулиран поземлен имот втори за 

двеста деветдесет и втори/ в кв.15 

/квартал петнадесети/ по плана на 

с. Съдиево, отреден за " Жилищно 

строителство", целият с площ 880 

кв.м. /осемстотин и осемдесет кв.м./

3379 12/14/2012 Съдиево Общинска част от 112 кв.м.ид.ч. /сто 

и дванадесет кв.м.ид.ч./ от УПИ III-

291 /урегулиран поземлен имот 

трети за двеста деветдесет и първи/ 

в кв.15 /квартал петнадесети/ по 

плана на с. Съдиево, отреден за " 

Жилищно строителство", целият с 

площ 942 кв.м. /осемстотин и 

осемдесет кв.м./

3392 9/26/2012 Айтос Общинска част /придаваема/ от 15 

кв.м.ид.ч. /петнадесет кв.м. ид. ч./ от 

УПИ ІХ-1123 /урегулиран поземлен 

имот девети за хиляда сто двадесет 

и три/ в кв. 28 /квартал двадесет и 

осми/ по плана на гр. Айтос, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 483 

кв.м. /четиристотин осемдесет и три 

кв.м./

3393 9/26/2012 Айтос "Набожна къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожна къща"

ПИ № 452 /поземлен имот 

четиристотин петдесет и две / с 

площ 444 кв. м. / четиристотин 

четирдесет и четири кв.м./

3394 9/26/2012 Айтос Общинска част от 20 кв.м. ид. ч. 

/двадесет кв.м. ид. ч./ от УПИ ХХІ 

/урегулиран поземлен имот 

двадесет и първи/ в кв. 116 /квартал 

сто и шестнадесет/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Сладкарница", 

целият с площ 170 кв.м. /сто и 

седемдесет кв.м./



Забележки

Имотът е продаден с договор 

№ 108/18.05.2012 год.

Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-628/30.07.2012 год.

Имотът е продаден с договор 

№ 114/18.05.2012 год.

Актът е отписан със Заповед № 

РД-№ РД-08-629/30.07.2012 

год.

Имотът е продаден с договор 

№ 106/18.05.2012 год.

Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-633/30.07.2012 год.

1. Имотът е продаден с договор  

№154/15.10.2012г.

2. Актътг е отписан със заповед 

№ РД-08-66/29.01.2013г.

Имотът е продаден сдоговор № 

115/21.05.2012 год.

Актът е отпсан със Заповед № 

РД-08-637/30.07.2012 год.

г.-31.12.2012г.



Имотът е продаден с дог. № 

132/20.07.2012г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-160/15.02.2013г



1.Имотът е продаден с 

дог.№134/03.08.2012г.

2.Актът е отписан със зап. № 

РД-08-240/05.03.2013г.



Имотът е продаден с договор 

№150/01.10.2012г.

Актът е отписан със заповед 

№РД-08-254/31.03.2016г.



Имотът е продаден с Договор 

№433/25.08.2015г.

Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-796/14.10.2015г.

1. Имотът е продаден с договор  

№145/25.09.2012г.

2. Актътг е отписан със заповед 

№ РД-08-66/29.01.2013г.

3. Имотът е продаден с договор  

№142/19.09.2012г.

4. Актътг е отписан със заповед 

№ РД-08-66/29.01.2013г.

1. Имотът е продаден с договор  

№141/19.09.2012г.

2. Актътг е отписан със заповед 

№ РД-08-66/29.01.2013г.

 Имотът е продаден с договор  

№165/27.12.2012г.

 Актътг е отписан със заповед 

№ РД-08-66/29.01.2013г.

1. Имотът е продаден с договор  

№143/20.10.2012г.

2. Актътг е отписан със заповед 

№ РД-08-66/29.01.2013г.

Имотът е продаден с дог. 

№261/02.12.2013г.

Актът е отписан със заповед № 

РД-08-126/18.02.2014г. 



Имота е застроен с двуетажна 

жилищна сграда, без учредено 

право на строеж

Имотът е продаден с 

дог.№127/16.07.2012 г.

Актът е отписан със зап.№РД-

08-592/18.07.2012 г.



Имотът е продаден с 

дог.№128/18.07.2012 г.

Актът е отписан със зап.№РД-

08-594/20.07.2012 г.





Преписката съдържа: 

Скица №527/04.05.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. 

№0201001300/14.05.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1463/09.03.1993 год.

Искане №06-00-65/06.03.2012 

тод.

Заповед № РД-11.51/16.03.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица №540/08.05.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. 

№0201001302/14.05.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 5202/04.01.1968 год.

Искане № 06-00-47/13.02.2012 

год. на община Айтос.

Заповед № РД-11.93/20.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица №538/08.05.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. 

№0201001301/14.05.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 20/28.03.1960 год.

Искане № 06-00-47/13.02.2012 

год. на община Айтос.

Заповед № РД-11.93/20.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.



Преписката съдържа: 

Скица №539/08.05.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. 

№0201001299/14.05.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 5201/12.02.1965 год.

Искане № 06-00-47/13.02.2012 

год. на община Айтос.

Заповед № РД-11.93/20.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 578/14.05.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

0201001408/30.05.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7939/04.01.1968 год.

Искане № 06-00-63/05.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-94/24.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 588/17.05.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

0201001407/30.05.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7940/04.01.1968 год.

Искане № 06-00-63/05.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-94/24.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.



Преписката съдържа: 

Скица № 591/17.05.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

0201001406/30.05.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7941/04.01.1968 год.

Искане № 06-00-63/05.03.2012 

год.

Заповед № РД-11.94/24.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 592/17.05.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

0201001404/30.05.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 24/28.03.1960 год.

Искане № 06-00-63/05.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-94/24.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 589/17.05.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

0201001405/30.05.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7943/04.01.1968 год.

Искане № 06-00-63/05.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-94/24.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Актът е отписан със заповед 

№РД-08--824/19.10.2012г.

Преписката съдържа:

Скица № К00881/31.05.2012 г. - 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за данъчна 

оценка 

№0201001460/01.06.2012г.

Преписката съдържа:

Скица № 630/30.05.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001576/08.06.2012 год.



Разликата в квадратурата по 

скица №649/01.06.2012 г. и АОС 

№956/16.09.2002 г. се дължи на 

цифровизацията на плана.

Разликата в квадратурата по 

скица №656/01.06.2012 г. и АОС 

№87/22.09.1997 г. се дължи на 

цифровизацията на плана.

Разликата в квадратурата по 

скица №652/01.06.2012 г. и АОС 

№1409/23.02.2007 г. се дължи 

на цифровизацията на плана.

Разликата в квадратурата по 

скица №658/01.06.2012 г. и АОС 

№88/22.09.1997 г. се дължи на 

цифровизацията на плана.

Разликата в квадратурата по 

скица №650/01.06.2012 г. и АОС 

№62/30.05.1997 г. се дължи на 

цифровизацията на плана.

Преписката съдържа:

Скица № 650/01.06.2012 год.-

изд.от Община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001592/12.06.2012 год.

Копие от АОС № 62/30.05.2012 

год.

Разликата в квадратурата по 

скица №651/01.06.2012 г. и АОС 

№63/30.05.1997 г. се дължи на 

цифровизацията на плана.

Разликата в квадратурата по 

скица №653/01.06.2012 г. и АОС 

№1410/23.02.2007 г. се дължи 

на цифровизацията на плана.



Разликата в квадратурата по 

скица №654/01.06.2012 г. и АОС 

№1411/23.02.2007 г. се дължи 

на цифровизацията на плана.

Разликата в квадратурата по 

скица № 655/01.06.2012 г. и 

АОС № 1412/26.02.2007 г. се 

дължи на цифровизацията на 

плана.

Преписката съдържа:

Скица № 655/01.06.2012 год.-

изд.от Община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001594/12.06.2012 год.

Копие от АОС № 

1412/26.02.2007 год.
Разликата в квадратурата по 

скица №657/01.06.2012 г. и АОС 

№84/22.09.1997 г. се дължи на 

цифровизацията на плана.

Преписката съдържа:

Скица № 674/07.06.2012 г.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001599/12.06.2012 г.

Преписката съдържа:

Скица № 675/07.06.2012 г.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001600/12.06.2012 г.

Преписката съдържа:

Скица № 676/07.06.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001616/14.06.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.№157/25.10.2012г.

Актът е отписан със зап.№РД-

08-136/08.02.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 632/30.05.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001686/20.06.2012 год.



Преписката съдържа:

Скица № 633/30.05.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001687/20.06.2012 год.

Преписката съдържа:

Скица № 634/30.05.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001683/20.06.2012 год.

Преписката съдържа:

Скица № 635/30.05.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001681/19.06.2012 год.

Имотът е продаден с дог 

№170/03.01.2013г.

Актът е отписан със зап. №РД-

03-138/08.02.2013г

Преписката съдържа:

Скица № 636/30.05.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001682/19.06.2012 год.

Преписката съдържа:

Скица № 677/08.06.2012 г.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001636/15.06.2012 г.

Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-663/08.08.2012г.

Преписката съдържа:

Скица №762/05.07.2012 г.

Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201000020/10.07.2012 г.

Преписката съдържа:

Скица №788/10.07.2012 г.

Удостоверение за дан. оценка 

№5201000084/14.07.2012 г.



Преписката съдържа:

Скица № 625/30.05.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201000071/12.07.2012 год.

Договор за замяна № 

158/17.03.2003 г.

Преписката съдържа:

1. Скица №730/25.06.2012 г.

2. Удостоверение за дан. 

оценка 

№5201000093/17.07.2012 г.

3. Н.а. №111, т.ІІ, рег.№1588, 

д.№233/2012 г. на нотариус 

№324

Имотът е продаден с договор 

за продажба на недвижим имот 

№159 от 22.11.2012 г.

Актът е отписан със заповед 

№РД-08-901/23.11.2012 г. на 

кмета на община Айтос.

Поради допусната грешка при 

съставянето на АОС №1268 не 

е отбелязано, че сградите в 

раздел 3 са включени в 

капитала на ЕООД"КДС-Айтос".

Със заповед №РД-08-

34/27.01.2009 г. на кмета на 

община Айтос площта на УПИ 

ІХ в кв.253 по плана на гр.Айтос 

се променя от 3990 кв.м. на 

2285 кв.м.

Имотът е продаден с дог. 

№258/04.11.2013г.

Актът е отписан със заповед РД-

08-1018/06.11.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 791/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000238/01.08.2012 год.

Имотът е продаден с договор  

№175/03.01.2013г.

Актътг е отписан със заповед 

№ РД-08-66/29.01.2013г.



Преписката съдържа:

Скица № 792/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000237/01.08.2012 год.

Имотът е продаден с дог. 

№212/09.05.2013г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-619/28.05.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 794/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000234/01.08.2012 год.

Имотът е продаден с договор  

№166/21.12.2012г.

Актътг е отписан със заповед 

№ РД-08-66/29.01.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 810/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000235/01.08.2012 год.

Преписката съдържа:

Скица № 793/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000236/01.08.2012 год.

Преписката съдържа:

Скица № 763/05.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000224/31.07.2012 год.

Преписката съдържа:

Скица № 797/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000226/31.07.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.№186/07.02.2013г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-236/05.03.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 801/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000223/01.08.2012 год.

Имотът е продаден с дог 

№174/03.01.2013г.

Актът е отписан със зап. №РД-

03-136/08.02.2013г

Преписката съдържа:

Скица № 798/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000225/31.07.2012 год.



Преписката съдържа:

Скица № 807/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000217/31.07.2012 год.

Имотът е продаден с дог. 

№195/13.02.2013г.

Актът е отписан със зап. №РД-

08-303/25.03.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 806/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000218/31.07.2012 год.

Имотът е продаден с дог. 

№194/13.02.2013г.

Актът е отписан със зап. №РД-

08-303/25.03.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 782/09.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000207/31.07.2012 год.

Имотът е продаден с договор 

№173/03.01.2013г.

Актът е отписан със заповед 

№РД-08-139/08.02.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 800/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000231/01.08.2012 год.

Преписката съдържа:

Скица № 746/29.06.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000232/01.08.2012 год.

Имотът е продаден с дог 

№184/22.01.2013г.

Актът е отписан със зап. №РД-

03-137/08.02.2013г

Преписката съдържа:

Скица № 813/12.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000214/31.07.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.№198/22.02.2013г.

Актът е отписан със зап.№ РД-

08-330/29.09.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 902/01.08.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000303/08.08.2012 год.

Имотът е продаден с дог 

№172/03.01.2013г.

Актът е отписан със зап. №РД-

03-138/08.02.2013г



Преписката съдържа:

Скица № 901/01.08.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000304/08.08.2012 год.

Преписката съдържа:

Скица № 814/12.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000213/31.07.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.№183/18.01.2013г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-235/05.03.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 817/12.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000210/30.07.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.№200/22.02.2013г.

Актът е отписан със зап. №РД-

08-330/29.03.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 811/12.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000216/31.07.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.№196/13.02.2013г.

Актът е отписан със зап.№РД-

08-216/28.02.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 812/12.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000215/31.07.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.№197/14.02.2013г.

Актът е отписан със зап.№ РД-

08-217/28.02.2013Г.

Преписката съдържа:

Скица № 802/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000222/30.07.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.№189/12.02.2013г.

Актът е отписан със зап. РД-08-

172/19.02.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 815/12.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000212/30.07.2012 год.

1.Имотът е продаден с 

дог.№181/18.01.2012г.

2.Актът е отписан със зап. № 

РД-08-235/05.03.2013г.



Преписката съдържа:

Скица № 816/12.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000211/30.07.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.№182/18.01.2013г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-235/05.03.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 780/09.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000230/31.07.2012 год.

Преписката съдържа:

Скица № 781/09.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000229/31.07.2012 год.

Преписката съдържа:

Скица № 803/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000221/31.07.2012 год.

Имотът е продаден с дог. 

№202/05.03.2013г.

Актът е отписан със зап. №РД-

08-303/25.03.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 796/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000227/31.07.2012 год.

Имотът е продаден с договор 

№ 277/25.02.2014г.

Актът е отписан със заповед № 

РД-08-233/09.04.2014г.

Преписката съдържа:

Скица № 804/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000220/31.07.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.188/12.02.2013г.

Актът е отписан със зъп. № РД-

08-253/11.03.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 805/11.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000219/31.07.2012 год.

Имотът е продаден с дог. 

№193/13.02.2013г.

Актът е отписан със зап. №РД-

08-303/25.03.2013г.



Разликата в квадратурата по 

скица № 799/11.07.2012 г.и АОС 

№ 2221/08.09.2009 г. се дължи 

на промяна на кадастралния 

план цифровизацията на плана.

Преписката съдържа:

Скица № 799/11.07.2012 г.-изд. 

от Община Айтос

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000209/31.07.2012 г.

Копие от АОС № 

2221/08.09.2009 год.

Имотът е продаден с дог. 

№341/10.09.2014г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-816/13.10.2014г.

Разликата в квадратурата по 

скица №901/01.08.2012 год. и 

АОС № 3272/25.06.2012 г.се 

дължи на промяна на 

кадастралния план.

Преписката съдържа:

Скица № 901/01.08.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000304/08.08.2012 год.

Имотът е продаден с дог 

№171/03.01.2013г.

Актът е отписан със зап. №РД-

03-138/08.02.2013г

Преписката съдържа:

Скица № К06173/16.05.2012 

год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000456/22.08.2012 год.

Преписката съдържа:

1. Скица № 897/31.07.2012 г.

2. Удостоверение за дан. 

оценка 

№5201000323/10.08.2012 г.

3. н.а.№ 125, т. VІ, рег.№ 6055, 

д.№ 1041/207 г. на нотариус № 

324, вписан в С.Вписвания с вх. 

№ 1635/11.07.2007 г. Акт№ 62 

том VІ дело № 1201.

4. Имотът е продаден с 

дог.№168/21.12.2012г.

5. Актът е отписан със зап.№ 

РД-08-14/07.01.2013г.



Преписката съдържа:

1. Скица № 894/30.07.2012 г.

2. Удостоверение за дан. 

оценка 

№5201000485/24.08.2012 г.

3. Н.а. № 161, т ІІІ, рег. № 3019, 

д. № 462/2012 г. на нотариус № 

324, вписан в С.Вписвания с вх. 

№ 2064/2061/29.06.2012 г. Акт 

№ 64 том 8 дело № 878/2012 г. 

и н.а. № 162, т ІІІ, рег. № 3020, 

д. № 463/2012 г. на нотариус № 

324, вписан в С.Вписвания с вх. 

№ 2065/2062/29.06.2012 г. Акт 

№ 65 том 8 дело № 879/2012 г.

Имотът е продаден  с  

дог.№161/18.12.2012г.

Актът е отписан със зап.№РД-

08-4/02.01.2013г.

Преписката съдържа:

1. Скица № 936/13.08.2012 г.

2. Удостоверение за дан. 

оценка 

№5201000505/28.08.2012 г.

3. Н.а. № 131, т. ІV, рег. № 

3211, д. № 496/03.08.2012 г. на 

нотариус № 557, вписан в 

С.Вписвания с вх. № 

2579/2574/03.08.2012 г. Акт № 

64 том 10 дело № 1050/2012 г.

4. Имотът е продаден с дог. 

№178/08.01.2013г.

5. Актът е отписан със зап.  № 

РД-08-37/15.01.2013г.

Преписката съдържа: 

Скица № 908/02.08.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000294/08.08.2012 г.

Акт за държавна собственост 

АДС № 1281/25.06.1982 г. и 

АДС № 1401/18.06.1992 г.

Искане № 08-00-481/01.06.2012 

год.

Заповед № РД-

11.196/05.07.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.



Преписката съдържа: 

Скица № 910/02.08.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000287/08.08.2012 г.

Акт за държавна собственост 

АДС № 1987/20.07.1995 г.

Искане № 08-00-494/06.06.2012 

год.

Заповед № РД-11-197 

/05.07.2012 год. на Областен 

управител на област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 836/17.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000290/08.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7932/04.01.1968 год.

Искане № 06-00-37/06.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-92/20.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 837/17.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000289/08.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1075/12.03.1980 год.

Искане № 06-00-37/06.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-92/20.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 838/17.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000295/08.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7930/04.01.1968 год.

Искане № 06-00-37/06.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-92/20.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.



Преписката съдържа: 

Скица № 839/17.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000393/20.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7929/04.01.1968 год. и АДС 

№ 1076/12.03.1981 г.

Искане № 06-00-37/06.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-92/20.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 840/17.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000293/20.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7931/04.01.1968 год. 

Искане № 06-00-37/06.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-92/20.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа:

1. Скица № 989/31.08.2012 г.

2. Удостоверение за дан. 

оценка 

№5201000620/13.09.2012 г.

3. н.а.№ 99, т. ІV, рег.№ 3064, 

д.№ 506/2007 г. на нотариус № 

324, вписан в Служба по 

вписвания с вх. № 

847/11.04.2007 г. Акт№ 119 том 

ІІІ дело № 590.

Имотът е  продаден с 

дог.№162/18.12.2012г.

Актът е отписан със зап.№РД-

08-03/02.01.2013г.
Преписката съдържа:

1. Скица № 990/31.08.2012 г.

2. Удостоверение за дан. 

оценка 

№5201000621/13.09.2012 г.

3. н.а.№ 146, т. ІІІ, рег.№ 6893, 

д.№ 3716/1999 г. на нотариус № 

324, вписан в Служба по 

вписвания с вх. № 

897/01.10.1999 г. Акт№ 146 том 

ІІІ дело № 3716/99 г., партидна 

книга: том 102, стр.91

4. Имотът е продаден с дог.№ 

187/08.02.2013г.

5. Актът е отписан със зап. № 

РД-08-148/13.02.2013г.



Преписката съдържа:

Скица № К02067/13.09.2012 г. 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000689/17.09.2012 г.

Имотът е продаден с 

дог.№202/28.02.2013г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-239/05.03.2013г.

Преписката съдържа: 

Скица № 834/17.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000292/08.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7935/04.01.1968 год. 

Искане № 08-00-149/10.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-75/04.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 835/17.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000291/08.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7933/04.01.1968 год. 

Искане № 08-00-149/10.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-75/04.04.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Разликата в квадратурата по 

скица № 1025/12.09.2012 г. и 

АОЧС № 1417/15.03.2007 г. се 

дължи на цифровизацията на 

плана.

Преписката съдържа:

Скица № 1025/12.09.2012 г.на 

Община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000718/19.09.2012 г.

Имотът е продаден с дог. 

№223/10.06.2013г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-572/11.06.2013г.



Поради допусната явна 

фактическа грешка, изразяваща 

се в неправилно съставен АОС 

№ 1697/09.06.2012 г. без 

Заповед на Областен 

управител.

Преписката съдържа:

Скица № 909/02.08.2012 г.на 

Община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000296/08.08.2012 г.

Искане № 08-00-480/01.06.2012 

г. на Община Айтос.

Заповед № РД-11-

195/05.07.2012 г. на Областен 

управител.

Преписката съдържа: 

Скица № 857/23.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000808/25.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7936/04.01.1968 год. 

Искане № 08-00-198/24.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-99/02.05.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа:

Скица № 1024/12.09.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000693/17.09.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.№201/25.01.2013г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-238/05.03.2013г.

Преписката съдържа: 

Скица № 858/23.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000807/25.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7937/04.01.1968 год. 

Искане № 08-00-198/24.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-99/02.05.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.



Преписката съдържа: 

Скица № 859/23.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000804/25.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7945/04.01.1968 год. 

Искане № 08-00-198/24.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-99/02.05.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа:

Скица № 768/06.07.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000694/17.09.2012 г.

Имотът е продаден с дог. 

№179/09.01.2013г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-502/13.06.2014г.

Преписката съдържа: 

Скица № 1005/05.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000798/25.09.2012 г.

Актът е отписан със заповед № 

РД-08-283/28.04.2014г.

Имотът се разделя три нови 

урегулирани поземлени имоти:

-УПИ XXI-4469. 3077, кв. 257, с 

площ 2 708 кв.м-съставен АОС  

3641/28.04.2014г.

-УПИ III, кв. 257, с площ 5227 

кв.м.

-УПИ IV, кв. 257 , с площ 1306 

кв.м.

за които предстои съставяне на 

АОС

Преписката съдържа: 

Скица № 863/24.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000802/25.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 7942/04.01.1968 год. 

Искане № 08-00-198/24.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-99/02.05.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.



Преписката съдържа: 

Скица № 865/24.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000806/25.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1305/02.12.1982 год. 

Искане № 08-00-198/24.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-99/02.05.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 867/24.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000805/25.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1304/02.12.1982 год. 

Искане № 08-00-198/24.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-99/02.05.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 866/24.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000803/25.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1303/02.12.1982 год. 

Искане № 08-00-198/24.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-99/02.05.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 868/24.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000801/25.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1302/02.12.1982 год. 

Искане № 08-00-198/24.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-99/02.05.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.



Преписката съдържа: 

Скица № 869/24.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000800/25.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 25/28.03.1960 год. 

Искане № 08-00-198/24.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-99/02.05.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 861/24.07.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000799/25.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1306/28.03.1960 год. 

Искане № 08-00-198/24.02.2012 

год.

Заповед № РД-11-99/02.05.2012 

год. на Областен управител на 

област Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 1078/24.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000819/27.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1695/05.07.1990 год. 

Искане № 08-00-301/22.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-

126/14.05.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 1079/24.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000827/27.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1696/05.07.1990 год. 

Искане № 08-00-301/22.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-

126/14.05.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.



Със Заповед № РД-08-

751/11.09.2012 г.за одобрен 

ПУП, УПИ VІ в кв. 264  по АОС 

675/10.07.2000 год. се разделя 

на четири имота. 

Преписката съдържа: 

Скица № 1066/19.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000926/04.10.2012 г.

Заповед № РД-08-

751/11.09.2012 год.
Със Заповед № РД-08-

751/11.09.2012 г.за одобрен 

ПУП, УПИ VІ в кв. 264  по АОС 

675/10.07.2000 год. с площ 

50508 кв. м. се разделя на нови 

четири имота. 

Преписката съдържа: 

Скица № 1063/19.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000927/04.10.2012 г.

Заповед № РД-08-

751/11.09.2012 год.

Със Заповед № РД-08-

751/11.09.2012 г.за одобрен 

ПУП, УПИ VІ в кв. 264  по АОС 

675/10.07.2000 год. с площ 

50508 кв. м. се разделя на нови 

четири имота. 

Преписката съдържа: 

Скица № 1064/19.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000793/25.09.2012 г.

Заповед № РД-08-

751/11.09.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.№163/20.12.2012г.

Актът е отписан със зап.№РД-

08-2/02.01.2013г.

Със Заповед № РД-08-

751/11.09.2012 г.за одобрен 

ПУП, УПИ VІ в кв. 264  по АОС 

675/10.07.2000 год. с площ 

50508 кв. м. се разделя на нови 

четири имота. 

Преписката съдържа: 

Скица № 1065/19.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000794/25.09.2012 г.

Заповед № РД-08-

751/11.09.2012 год.

Имотът е продаден с 

дог.№163/20.12.2012г.

Актът е отписан със зап.№РД-

08-2/02.01.2013г.



Преписката съдържа: 

Скица № 1080/24.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000826/27.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1697/05.07.1990 год. 

Искане № 08-00-301/22.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-

126/14.05.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 1081/24.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000825/27.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1698/05.07.1990 год. 

Искане № 08-00-301/22.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-

126/14.05.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 1082/24.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000824/27.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1699/05.07.1990 год. 

Искане № 08-00-301/22.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-

126/14.05.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 1083/24.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000823/27.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1705/12.07.1990 год. 

Искане № 08-00-301/22.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-

126/14.05.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.



Преписката съдържа: 

Скица № 1084/24.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000822/27.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1700/05.07.1990 год. 

Искане № 08-00-301/22.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-

126/14.05.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 1086/24.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000821/27.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1702/06.07.1990 год. 

Искане № 08-00-301/22.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-

126/14.05.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 1085/24.09.2012 год. 

на община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000820/27.09.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1704/12.07.1990 год. 

Искане № 08-00-301/22.03.2012 

год.

Заповед № РД-11-

126/14.05.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.

Преписката съдържа:

Скица № 1075/24.09.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201001051/15.10.2012 год.

Договор № Д-01-16/06.08.2012 

г. 

Заповед РД-11-269/04.09.2012 

г.на Областен управител.

Актът е отписан със зап.№РД-

08-978/18.12.2012г.



Преписката съдържа:

Скица № 964 /23.08.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000950/05.10.2012 г.

Имотът е продаден с дог 

№180/10.012013г

Актът е отписан със зап. № РД-

08-237/10.04.2014г

Преписката съдържа:

Скица № 1165/19.10.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201001177/26.04.2012 год.

Договор № Д-04-11/05.10.2012 

г. 

Съгласно заповед № РД-08-

232/08.04.2014г. площта в 

"раздел 3, точка 2 " да се чете: 

"два броя волейболни игрища с 

обща площ -1115  кв.м"

Преписката съдържа:

Скица № 677/08.06.2012 г.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

0201001636/15.06.2012 г.

Имотът е продаден с дог. 

№177/08.01.2013г.

Актът е отписан със зап.  № РД-

08-38/15.01.2013г.

Преписката съдържа: 

Скица № 923/08.08.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000326/10.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1187/14.08.1981 год. 

Искане № 08-00-542/03.07.2012 

год.

Заповед № РД-11-

200/09.07.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 922/08.08.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000325/10.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1191/12.12.1981 год. 

Искане № 08-00-540/03.07.2012 

год.

Заповед № РД-11-

199/09.07.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.



Преписката съдържа: 

Скица № 925/08.08.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000324/10.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1133/14.05.1981 год. 

Искане № 08-00-541/03.07.2012 

год.

Заповед № РД-11-

198/09.07.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 920/08.08.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000328/10.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1188/14.12.1981 год. 

Искане № 08-00-545/03.07.2012 

год.

Заповед № РД-11-

203/09.07.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 919/08.08.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000327/10.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1189/14.12.1981 год. 

Искане № 08-00-544/03.07.2012 

год.

Заповед № РД-11-

201/09.07.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.

Преписката съдържа: 

Скица № 921/08.08.2012 год. на 

община Айтос.

Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201000329/10.08.2012 год.

Акт за държавна собственост 

№ 1190/14.12.1981 год. 

Искане № 08-00-543/03.07.2012 

год.

Заповед № РД-11-

202/09.07.2012 год. на 

Областен управител на област 

Бургас.



Преписката съдържа:

Скица № Ф06180/06.10.2012 г. - 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201001021/11.10.2012г.

Преписката съдържа:

1. Скица № 1160/18.10.2012 г.

2. Удостоверение за дан. 

оценка 

№5201001132/29.10.2012 г.

3. Нотариален акт №47 том VІІ 

рег.№5766 дело №909/2011 г. 

вписан в Служба по вписвания 

с вх. № 4430/4421 от 20.12.2011 

г.  Акт № 90 том ХVІ дело № 

1915/2011 г.

4. Имотът е продаден с дог.№ 

204/14.03.2013г.

5.Актът е отписан със зап. № 

РД-08-304/25.03.2013г. 

Преписката съдържа:

Скица №1194/31.10.2012г.

Удостоверение за данъчна 

оценка 

№0201000617/24.02.2012г.

Заповед № РД-08-

64/26.012012г.

Имотът е продаден с дог. 

№237/24.07.2013г.

Актът е отписан със заповед № 

РД-08-1158/20.11.2013г.

Преписката съдържа:

Скица №1096/27.09.2012г.

Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201001253/02.11.2012г.

Имотът е продаден с 

дог.№191/13.02.2013г.

Актът е отписан със зап.№РД-

08-219/28.02.2013г.

Преписката съдържа:

Скица №1213/06.11.2012г.

Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201001287/06.11.2012г.

Имотът е продаден с 

дог.№199/22.02.2013г.

Актът е отписан със зап.№ РД-

08-330/29.09.2013г.



Преписката съдържа:

Скица № Ф06170/04.09.2012 г. - 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000690/17.09.2012г.

Решение №192/25.10.2012г. на 

Общински съвет гр.Айтос

Собствеността на имота се 

променя от публична общинска 

собственост в частна общинска 

собственост.

Имотът е продаден с 

дог.№164/18.12.2012г.

Актът е отписан със зап.№РД-

08-7/02.01.2013г.

Преписката съдържа:

Скица №1212/06.11.2012г.

Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201001286/06.11.2012г.

Имотът е продаден с 

дог.№192/13.02.2013г.

Актът е отписан със зап.№РД-

08-218/28.02.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № К02680/07.12.2012 г. - 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201001677/10.12.2012г.

История на имота

Преписката съдържа:

Скица № К06549/06.12.2012 г. - 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201001676/10.12.2012г.

Преписката съдържа:

1.Решение на ВКС 

№338/06.11.2012 г.

2. Скица №1325/07.12.2012 г.

3. Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201001710/13.12.2012 г.

4. Заповед №РД-08-

900/23.11.2012 г. на кмета на 

Община Айтос



Преписката съдържа:

1.Решение на ВКС 

№338/06.11.2012 г.

2. Скица №1326/07.12.2012 г.

3. Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201001703/13.12.2012 г.

4. Заповед №РД-08-

900/23.11.2012 г. на кмета на 

Община Айтос

Преписката съдържа:

1.Решение на ВКС 

№338/06.11.2012 г.

2. Скица №1327/07.12.2012 г.

3. Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201001711/13.12.2012 г.

4. Заповед №РД-08-

900/23.11.2012 г. на кмета на 

Община Айтос

Преписката съдържа:

1. Скица № 999/04.09.2012 г.

2. Удостоверение за дан. 

оценка 

№5201000810/25.09.2012 г.

3. Договор за доброволна 

делба от 28.06.2012 г. вписан в 

Служба по вписвания с вх. № 

2054/2052 том 2 № 

98/28.06.2012 г.,  Акт № 159 том 

ІІІ рег. № 3304/28.06.2012 г.

4.Имотът е продаден с дог. № 

176/04.01.2013г.

5.Актът е отписан със заповед  

№РД-08-17/08.01.2013г.

Преписката съдържа:

Скица № 452/12.09.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201000695/17.09.2012 год.

Актът е отписан със зап. №РД-

08-52/22.01.2013г.

Преписката съдържа:

1. Скица № 1050/14.12.2011 г. 

зав. 14.09.2012 г.

2. Удостоверение за дан. 

оценка 

№5201000809/25.09.2012 г.

3. Нотариален акт № 34, том VІ, 

рег. № 4389, дело № 873/2004 

г. вписан в Служба по 

вписвания с вх. № 

1892/06.08.2004 г. Акт № 141 

том VІ дело № 1234/2004 г. 

Ком. партида 8485,5631

4. Имотът е продаден с дог. 

№185/30.01.2013г.

5. Актът е отписан със зап.  № 

РД-08-128/07.02.2013г.


