Документ
№
5038

Дата

Населено място

1/17/2018

Айтос

5039

1/18/2018

Айтос

Местност

Описание
Общинска част с площ 368 кв.м
ид.ч. (триста шестдесет и осем
квадратни метра идеална част) от
урегулиран поземлен имот ІХ-1056
/девети за хиляда петдесет и шести/
в кв. 76 /квартал седемдесет и
шести/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "Индивидуално жилищно
строителство", целият с площ 369
кв.м /триста шестдесет и девет
квадратни метра/

Забележки

Преписката съдържа:
1. Скица № 7/05.01.2018 год. на
Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020473/16.01.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 718/20.03.1963г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00702/16.10.2014г.
5. Заповед №РД-11376/12.11.2014г. на Областен
управител на Област Бургас
Съгласно нотариален акт
№102, том VІ, рег.№4169, дело
№675/12.08.2016г., вписан в
Служба по вписванията
гр.Айтос с
вх.рег.№3538/15.08.2016г., Акт
№39, том 12, дело
№1567/2016г. Мима Димитрова
Георгиева, ЕГН 7802020570 и
нейният съпруг Георги Колев
Георгиев, ЕГН 7609050882 са
собственици на масивна
жилищна сграда със ЗП 60 кв.м,
масивна постройка-гараж със
ЗП 20 кв.м и второстепенна
постройка със ЗП 30 кв.м,
находящи се в гр.Айтос,
ул."Панайот Волов" №17, ведно
с отстъпеното право на строеж
върху общинско дворно място,
върху което са построени
сградите, съставляващо ПИ с
пл.№1056, за който е отреден
УПИ ІХ-1056 в кв.76 по плана на
гр.Айтос.
Урегулиран поземлен имот ІІ-923
Преписката съдържа:
/втори за деветстотин двадесет и
1. Скица № 1279/20.11.2017
трети/ в кв. 29 /квартал двадесет и год. на Община Айтос
девети/ по плана на гр. Айтос,
2. Удостоверение за данъчна
отреден за "Индивидуално жилищно оценка с изх. №
строителство" с площ 413 кв.м
5201020493/17.01.2018г.
/четиристотин и тринадесет
3. Акт за държавна собственост
квадратни метра/
№ 730/01.11.1963г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00710/17.10.2014г.
5. Заповед №РД-11396/25.11.2014г. на Областен
управител на Област Бургас

5040

1/18/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХVІІ1130 /седемнадесети за хиляда сто
и тридесети/ в кв. 29 /квартал
двадесет и девети/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "Индивидуално
жилищно строителство" с площ 485
кв.м /четиристотин осемдесет и пет
квадратни метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 1277/20.11.2017
год. на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020492/17.01.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 733/10.03.1970г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00634/03.10.2014г.
5. Заповед №РД-11386/18.11.2014г. на Областен
управител на Област Бургас
Върху бивш парцел ХІV в бивш
кв.17 е отстъпено право на
строеж на Ганчо Германов и
Емин Мурадов с договор от
16.02.1966г.

5041

1/19/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХХ-1128
/двадесети за хиляда сто двадесет
и осми/ в кв. 29 /квартал двадесет и
девети/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "Индивидуално жилищно
строителство" с площ 273 кв.м
/двеста седемдесет и три квадратни
метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 1269/17.11.2017
год. на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020527/18.01.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 746/14.03.1970г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00631/03.10.2014г.
5. Заповед №РД-11388/18.11.2014г. на Областен
управител на Област Бургас
Върху бивш парцел ХVІ в бивш
кв.17 е отстъпено право на
строеж на Минчо Желев и
Тодор Костадинов с протокол
№7 от 09.04.1967г.

5042

1/19/2018

Айтос

5043

1/22/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХХІ-1170
/двадесет и първи за хиляда сто и
седемдесети/ в кв. 29 /квартал
двадесет и девети/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "Индивидуално
жилищно строителство" с площ 253
кв.м /двеста петдесет и три
квадратни метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 1271/17.11.2017
год. на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020464/16.01.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№737/10.03.1970г. и №
746/14.03.1970г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх.№06-00620/29.09.2014г. и с Изх. № 0600-631/03.10.2014г.
5. Заповед №РД-09-11360/28.10.2014г. и Заповед
№РД-11-388/18.11.2014г. на
Областен управител на Област
Бургас
УПИ ХХІ-1170 в кв.29 по
регулационен план на гр.Айтос,
одобрен през 1986г. е
образуван от:
Част от бивш парцел ХVІІ в
бивш квартал 17 по
регулационен план на гр.Айтос,
одобрен през 1958г. с площ от
77 кв.м попада в УПИ ХХІ-1170,
кв.29 по действащия план на
гр.Айтос.
Част от бивш парцел ХVІ в
бивш кв.17 по регулационен
план на гр.Айтос, одобрен през
1958г. с площ от 106 кв.м
попада в УПИ ХХІ-1170, кв.29
по действащия план на
гр.Айтос.
70 кв.м от площ, невписана по
АДС, получена от разширяване
на регулационния план на
Урегулиран поземлен имот VІІ-1054 Преписката съдържа:
/седми за хиляда петдесет и
1. Скица № 1306/24.11.2017
четвърти/ в кв.76 /квартал
год. на Община Айтос
седемдесет и шести/ по плана на гр. 2. Удостоверение за данъчна
Айтос, отреден за "Индивидуално
оценка с изх. №
жилищно строителство" с площ 366 5201020466/16.01.2018г.
кв.м /триста шестдесет и шест
3. Акт за държавна собственост
№ 717/20.03.1963г.
квадратни метра/
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00701/16.10.2014г.
5. Заповед №РД-11375/12.11.2014г. на Областен
управител на Област Бургас
Върху бивш парцел VІ в кв.24 е
отстъпено право на строеж с
Протокол №6/2305.1964г.

5044

1/22/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот VІІІ-1055
/осми за хиляда петдесет и пети/ в
кв.76 /квартал седемдесет и шести/
по плана на гр. Айтос, отреден за
"Индивидуално жилищно
строителство" с площ 360 кв.м
/триста и шестдесет квадратни
метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 1305/24.11.2017
год. на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020481/16.01.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 717/20.03.1963г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00701/16.10.2014г.
5. Заповед №РД-11375/12.11.2014г. на Областен
управител на Област Бургас

5045

1/23/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХІ-1058
/единадесети за хиляда петдесет и
осми/ в кв.76 /квартал седемдесет и
шести/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "Индивидуално жилищно
строителство" с площ 369 кв.м
/триста шестдесет и девет
квадратни метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 1304/24.11.2017
год. на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020495/17.01.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 720/20.03.1963г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00691/16.10.2014г.
5. Заповед №РД-11373/12.11.2014г. на Областен
управител на Област Бургас
Върху бивш парцел ІІІ в кв.24 е
отсъпено право на стоеж с
Протокол №7/22.06.1964г.

5046

1/23/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХІІІ-1060
/тринадесети за хиляда и
шестдесети/ в кв.76 /квартал
седемдесет и шести/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "Индивидуално
жилищно строителство" с площ 364
кв.м /триста шестдесет и четири
квадратни метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 1308/24.11.2017
год. на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020491/17.01.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 722/20.03.1963г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00698/16.10.2014г.
5. Заповед №РД-11374/12.11.2014г. на Областен
управител на Област Бургас
Върху бивш парцел І в кв.24 е
отсъпено право на стоеж с
Протокол №6/23.05.1964г.

5047

1/24/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот V-1359
/пети за хиляда триста петдесет и
девети/ в кв.98/квартал деветдесет
и осми/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "Индивидуално жилищно
строителство" с площ 560 кв.м
/петстотин и шестдесет квадратни
метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 1280/20.11.2017
год. на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020467/16.01.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 710/01.10.1963г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00989/05.12.2014г.
5. Заповед №РД-115/06.01.2015г. на Областен
управител на Област Бургас

5048

1/24/2018

Айтос

Общинска част с площ 469 кв.м
ид.ч. (четиристотин шестдесет и
девет квадратни метра идеална
част) от урегулиран поземлен имот
VІІ-1355 /седми за хиляда триста
петдесет и пети/ в кв. 98/квартал
деветдесет и осми/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "Индивидуално
жилищно строителство", целият с
площ 471кв.м /четиристотин
седемдесет и един квадратни
метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 1281/20.11.2017
год. на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020455/16.01.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 712/01.10.1963г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-001011/09.12.2014г.
5. Заповед №РД-11172/25.02.2015г. на Областен
управител на Област Бургас

5049

1/25/2018

Айтос

Общинска част с площ 569 кв.м
ид.ч. (петстотин шестдесет и девет
квадратни метра идеална част) от
урегулиран поземлен имот ХV-1347
/петнадесети за хиляда триста
четиридесет и седми/ в кв.
98/квартал деветдесет и осми/ по
плана на гр. Айтос, отреден за
"Индивидуално жилищно
строителство", целият с площ 590
кв.м /петстотин и деветдесет
квадратни метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 1296/22.11.2017
год. на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020463/16.01.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 713/20.03.1963г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-001010/09.12.2014г.
5. Заповед №РД-11168/25.02.2015г. на Областен
управител на Област Бургас

5050

1/25/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот XVІІ1571 /седемнадесети за хиляда
петстотин седемдесет и първи/ в
кв.31 /тридесет и първи/ по плана
на гр. Айтос, общ. Айтос, обл.
Бургас, отреден за "Индивидуално
жилищно строителство" с площ 357
кв.м./триста петдесет и седем
квадратни метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 1267/17.11.2017
год. на Община Айтос.
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020470/16.01.2018 год.
3. Акт за държавна собственост
№733/01.11.1963г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00623/29.09.2014г.
5. Заповед № РД-11358/28.10.2014 год. на
Областен управител на Област
Бургас.

5051

1/26/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот І /първи/
в кв.153 /квартал сто петдесет и
трети/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "Комплексно жилищно
строителство" с площ 4180 кв.м
/четири хиляди сто и осемдесет
квадратни метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 1266/17.11.2017
год. на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020465/16.01.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 141/14.09.1956г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00178/01.03.2013г.
5. Заповед №РД-11188/07.05.2013г. на Областен
управител на Област Бургас

5052

1/31/2018

Мъглен

Земеделска земя
Землище на с.Мъглен, общ. Айтос,
местност "Демет Йолу"
представляващ имот № 082001
/имот с номер нула, осем, две, нула,
нула, едно/ с площ 4,836 дка.
/четири декара, осемстотин
тридесет и шест квадратни метра/ с
начин на трайно ползване "Нива" и
категория при неполивни условия
"Четвърта"

Преписката съдържа:
Скица № К00355/11.01.2018 г. изд. от ОСЗ - Айтос
Удостоверение за данъчна
оценка №
5201020568/29.01.2018г.
Решение на ОбС Айтос №
397/25.10.2017 г.
Договор за покупко-продажба
на недвижим имот №
686/05.12.2017 год.

5056

2/1/2018

Карагеоргиево

5061

2/5/2018

Лясково

"Маревица" Земеделска земя
Землище на с.Карагеоргиево,
общ.Айтос, местност "Маревица",
имот № 000389 /имот с номер нула,
нула, нула, три, осем, девет/ с площ
0,664 дка /шестстотин шестдесет и
четири квадратни метра/, с начин на
трайно ползване "Изоставена нива"
и категория на земята при
неполивни условия "Четвърта"

Общинска част /придаваема/ от 12
кв.м ид.ч. /дванадесет квадратни
метра идеална част/ от УПИ ХІІІ66/урегулиран поземлен имот
тринадесети за шестдесет и шести/
в кв.19 /квартал деветнадесети/ по
плана на с.Лясково, отреден за
"Индивидуално жилищно
строителство", целият с площ 943
кв.м. /деветстотин четиридесет и
три квадратни метра/

Преписката съдържа :
1.Скица № Ф01578/01.12.2017г.,
изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка
№5201020663/29.01.2018г.
3.Решение №396/25.10.2017г.
на ОбС-Айтос
4.Решение №423/21.12.2017г.
на ОбС-Айтос
Имотът е образуван от имот
№000388.

Преписката съдържа:
1. Скица №110/25.01.2018г.
2. Удостоверение за дан.
оценка
№5201020695/02.02.2018г.
3. Нотариален акт №107, том
ІІІ, рег.№2568, дело №428 от
2015г.

5063

2/5/2018

Айтос

5072

2/6/2018

Айтос

5077

2/12/2018

Айтос

Общинска част с площ 329 кв.м
ид.ч. (триста двадесет и девет
квадратни метра идеална част) от
урегулиран поземлен имот ІІ-3350
/втори за три хиляди триста и
петдесети/ в кв. 184 /квартал сто
осемдесет и четвърти/ по плана на
гр. Айтос, отреден за
"Индивидуално жилищно
строителство", целият с площ 342
кв.м /триста четиридесет и два
квадратни метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 130/30.01.2018 год.
на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201020694/02.02.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 360/26.06.1964г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00943/02.12.2014г.
5. Заповед №РД-1129/12.01.2015г. на Областен
управител на Област Бургас
Съгласно нотариален акт
№174, том І, рег.№1584, дело
№126/2017г., вписан в Служба
по вписванията гр.Айтос с
вх.рег.№985/23.03.2017г., Акт
№57, том 4, дело №315/2017г.
Сабри Мехмедалиев Мустафов,
ЕГН 6110030584, постоянен
адрес гр.Айтос,
ул."Странджа"№19А е
собственик на едноетажна
масивна жилищна сграда със
ЗП 58 кв.м и едноетажна
полумасивна постройка със ЗП
5 кв.м, находящи се в гр.Айтос,
ул."Шипка" №1, построени на
основание отстъпено право на
строеж в югоизточната част на
общински урегулиран поземлен
имот ІІ-3350(втори за три
хиляди триста и петдесети) в
квартал 184 по плана на
гр.Айтос.
С договор №725/13.04.2018г. е
продадена общинска част с
Общинска част /придаваема/ от 2
Преписката съдържа:
кв.м ид.ч. /два квадратни метра
1. Скица №129/30.01.2018г.
идеална част/ от УПИ ХVІІІ2. Удостоверение за дан.
623/урегулиран поземлен имот
оценка
осемнадесети за шестстотин
№5201020725/06.02.2018г.
двадесет и трети/ в кв.180 /квартал 3. Нотариален акт №54, том І,
сто и осемдесети/ по плана на
рег.№380, дело №42 от 2018г.
гр.Айтос, отреден за "Индивидуално Имотът е продаден с договор
жилищно строителство", целият с
№724/12.04.2018г.
площ 310 кв.м. /триста и десет
Актът е отписан със заповед
квадратни метра/
№РД-08-234/16.04.2018г. на
Кмета на Община Айтос

УПИ ХХХІ/ урегулиран поземлен
имот тридесет и първи/ в кв.256
/квартал двеста петдесет и шести/
по плана на гр.Айтос, отреден за
"Инженерно-техническа
инфраструктура", целият с площ
1684 кв.м /хиляда шестстотин
осемдесет и четири квадратни
метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 177/09.02.2018г.
2. Удостоверение за дан.
оценка
№5201020776/09.02.2018 г.
3. Заповед №РД-0866/30.01.2018г. на Кмета на
Община Айтос

5078

2/12/2018

Айтос

УПИ ХХХІІ/ урегулиран поземлен
имот тридесет и втори/ в кв.256
/квартал двеста петдесет и шести/
по плана на гр.Айтос, отреден за
"Инженерно-техническа
инфраструктура", целият с площ
3886 кв.м /три хиляди осемстотин
осемдесет и шест квадратни метра/

5087

2/14/2018

Айтос

5088

2/14/2018

Айтос

Земеделска земя
Землище на гр. Айтос - местност
"Трите братя"
ПИ № 2912 /поземлен имот с номер
две хиляди, деветстотин и
дванадесети / с площ 680 кв.м
/шестстотин и осемдесет квадратни
метра/
"Набожнат Земеделска земя
а къща"
Землище на гр. Айтос - местност
"Набожната къща"
ПИ № 17 /поземлен имот номер
седемнадесети/ с площ 714кв.м.
/седемстотин и четиринадесет
квадратни метра/

5089

2/14/2018

Айтос

"Трите
братя"

5090

2/14/2018

Айтос

"Набожнат
а къща"

5091

2/14/2018

Айтос

"Набожнат
а къща"

5092

2/14/2018

Айтос

Провадийс
ко шосе

5093

2/14/2018

Айтос

Провадийс
ко шосе

"Трите
братя"

Преписката съдържа:
1. Скица № 178/09.02.2018г.
2. Удостоверение за дан.
оценка
№5201020775/09.02.2018 г.
3. Заповед №РД-0866/30.01.2018г. на Кмета на
Община Айтос

Преписката съдържа:
Скица № 156/05.02.2018 г.
Удостоверение за данъчна
оценка
№5201020787/13.02.2018г.

Преписката съдържа:
Скица № 150/05.02.2018г.
Удостоверение за данъчна
оценка №
5201020784/13.02.2018г.
Заповед №РД-0809/05.01.2018г. на Община
Айтос
Земеделска земя
Преписката съдържа:
Землище на гр. Айтос - местност
Скица № 155/05.02.2018 г.
"Трите братя"
Удостоверение за данъчна
ПИ № 2684 /поземлен имот с номер оценка
две хиляди, шестстотин осемдесет №5201020788/13.02.2018г.
и четвърти/ с площ 640 кв.м
/шестстотин и четиридесет
квадратни метра/
Земеделска земя
Преписката съдържа:
Землище на гр. Айтос - местност
Скица № 151/05.02.2018г.
"Набожната къща"
Удостоверение за данъчна
ПИ № 18 /поземлен имот номер
оценка №
осемнадесети/ с площ 976 кв.м.
5201020783/12.02.2018г.
/деветстотин седемдесет и шест
квадратни метра/
Земеделска земя
Преписката съдържа:
Скица № 152/05.02.2018г.
Землище на гр. Айтос - местност
Удостоверение за данъчна
"Набожната къща"
ПИ № 147 /поземлен имот номер
оценка №
сто четиридесет и седми/ с площ
5201020785/12.02.2018г.
1103 кв.м. /хиляда сто и три
квадратни метра/
Земеделска земя
Преписката съдържа:
Землище на гр. Айтос - местност
Скица № 1233/07.11.2018г.
"Провадийско шосе"
Удостоверение за данъчна
ПИ № 168 /поземлен имот номер
оценка №
осемстотин/ с площ 2850 кв.м. /две 5201020782/12.02.2018г.
хиляди, осемстотин и петдесет
квадратни метра/
Земеделска земя
Преписката съдържа:
Землище на гр. Айтос - местност
Скица № 1234/07.11.2017г.
"Провадийско шосе"
Удостоверение за данъчна
ПИ № 169 /поземлен имот номер
оценка №
сто шестдесет и девет/ с площ 2905 5201020781/12.02.2018г.
кв.м. /две хиляди, деветстотин и пет
квадратни метра/

5094

2/14/2018

Айтос

5096

2/14/2018

Черна могила

5101

2/20/2018

Айтос

5102

2/21/2018

Айтос

5103

2/22/2018

Айтос

5104

2/23/2018

Айтос

5105

2/26/2018

Айтос

Провадийс Земеделска земя
ко шосе
Землище на гр. Айтос - местност
"Провадийско шосе"
ПИ № 785 /поземлен имот номер
седемстотин, осемдесет и пет/ с
площ 279 кв.м. /двеста, седемдесет
и девет квадратни метра/
Общинска част /придаваема/ от 119
кв.м ид.ч. /сто и деветнадесет
квадратни метра идеална част/ от
УПИ І-1/урегулиран поземлен имот
първи за първи/ в кв.2 /квартал
втори/ по плана на с.Черна могила,
отреден за "Индивидуално жилищно
строителство", целият с площ 801
кв.м /осемстотин и един квадратни
метра/

Преписката съдържа:
Скица № 154/05.02.2018г.
Удостоверение за данъчна
оценка №
5201020780/12.02.2018г.

Преписката съдържа:
1. Скица №27/10.01.2018г.
2. Удостоверение за дан.
оценка
№5201020831/13.02.2018г.
3. Нотариален акт №59, том ІІІ,
дело №776 от 1997г.

"Слънчева Земеделска земя
лъка"
Землище на гр. Айтос - местност
"Слънчева лъка"
ПИ № 55 /поземлен имот номер
петдесет и пети/ с площ 1501кв.м.
/хиляда петстотин и един квадратни
метра/
"Слънчева Земеделска земя
лъка"
Землище на гр. Айтос - местност
"Слънчева лъка"
ПИ № 1203 /поземлен имот номер
хиляда двеста и трети/ с площ 611
кв.м /шестстотин и единадесет
квадратни метра/

Преписката съдържа:
Скица № 236/20.02.2018г.
Удостоверение за данъчна
оценка №
5201020883/20.02.2018г.

Земеделска земя
Землище на гр. Айтос - местност
"Трите братя"
ПИ № 2694 /поземлен имот с номер
две хиляди, шестстотин деветдесет
и четвърти/ с площ 597 кв.м
/петстотин деветдесет и седем
квадратни метра/
"Слънчева Земеделска земя
лъка"
Землище на гр. Айтос - местност
"Слънчева лъка"
ПИ № 1225 /поземлен имот номер
хиляда двеста двадесет и пет/ с
площ 562 кв.м. /петстотин
шестдесет и два квадратни метра/

Преписката съдържа:
Скица № 249/21.02.2018 г.
Удостоверение за данъчна
оценка
№5201020909/22.02.2018г.

"Трите
братя"

Землище на гр.Айтос, имот №
000786 /нула, нула, нула, седем,
осем, шест/ с площ 4,146 дка
/четири декара, сто четиридесет и
шест квадратни метра/ с начин на
трайно ползване "Друга селищна
територия"

Преписката съдържа:
Скица № 180/09.02.2018г.
Удостоверение за данъчна
оценка №
5201020901/21.02.2018г.
Съгласно заповед №РД-08158/07.03.2018г. на Кмета на
Община Айтос данъчната
оценка на имота в раздел 6 на
АОС №5102/21.02.2018г. да се
чете:"94.60"лв.

Преписката съдържа:
Скица № 182/09.02.2018г.
Удостоверение за данъчна
оценка №
5201020935/23.02.2018г.
Съгласно заповед №РД-08159/07.03.2018г. на Кмета на
Община Айтос данъчната
оценка на имота в раздел 6 на
АОС №5104/23.02.2018г. да се
чете: "87.00"лв.
Преписката съдържа :
1.Скица №К01257/26.02.2018г.,
изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка
№5201009686/26.02.2018г.

5106

3/9/2018

Айтос

Общинска част /придаваема/ от 3
кв.м ид.ч. /три квадратни метра
идеална част/ от УПИ ХІІ1424/урегулиран поземлен имот
дванадесети за хиляда
четиристотин двадесет и четвърти/
в кв.89 /квартал осемдесет и
девети/ по плана на гр.Айтос,
отреден за "Индивидуално жилищно
строителство", целият с площ 403
кв.м. /четиристотин и три квадратни
метра/

5110

3/12/2018

Айтос

5114

3/13/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот V общ.
/пети общински/ в кв. 209 /квартал
двеста и девети/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "Индивидуално
жилищно строителство" с площ 583
кв.м /петстотин осемдесет и три
квадратни метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 336/12.03.2018 год.
на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201021117/13.03.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 953/19.01.1976г.и АДС
№1019/28.03.1978г.
4. Писмо с вх.№06-0024/15.02.2018г. от Областен
управител на Област Бургас
5. Писмо от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-0024(1)/21.02.2018г.
6. Заповед №РД-1144/07.03.2018г. на Областен
управител на Област Бургас

5117

3/13/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХІІІ-827
/тринадесети за осемстотин
двадесет и седми/ в кв. 10 /квартал
десети/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "Индивидуално жилищно
строителство" с площ 580 кв.м
/петстотин и осемдесет квадратни
метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 292/28.02.2018 год.
на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201021112/12.03.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 763/20.03.1970г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00946/02.12.2014г.
5. Заповед №РД-11309/15.06.2015г. на Областен
управител на Област Бургас
Върху бивш парцел ХІІ в кв.224
е отстъпено право на строеж с
протокол №4 от 1969г.

"Слънчева Земеделска земя
лъка"
Землище на гр. Айтос - местност
"Слънчева лъка"
Общинска част с площ 247 кв.м
ид.ч. (двеста четиридесет и седем
квадратни метра идеална част) от
ПИ № 1252 /поземлен имот номер
хиляда двеста петдесет и втори/,
целият с площ 1247кв.м /хиляда
двеста четиридесет и седем
квадратни метра/

Преписката съдържа:
1. Скица №312/06.03.2018г.
2. Удостоверение за дан.
оценка
№5201021085/09.03.2018г.
3. Нотариален акт №39, том ІІІ,
дело №645/1994г.
4. Нотариален акт №123, том І,
рег.№708, дело №95 от
16.02.2018г.

Преписката съдържа:
Скица № 271/22.11.2017г.
Удостоверение за данъчна
оценка №
5201021099/12.03.2018г.
Нотариален акт №133, том І,
рег.№1094, дело №101/2018г.
Нотариален акт №106, том ІІІ,
дело №868/1971г.
Заповед №РД-08-34/12.01.2018
г.на Община Айтос

5119

3/15/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХІV-830
/четиринадесети за осемстотин и
тридесети/ в кв. 10 /квартал десети/
по плана на гр. Айтос, отреден за
"Индивидуално жилищно
строителство" с площ 526 кв.м
/петстотин двадесет и шест
квадратни метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 303/02.03.2018 год.
на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201021030/07.03.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 767/20.03.1970г. и АДС
№785/20.03.1970г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00739/29.10.2014г. и с изх.№06-00758/30.10.2014г.
5. Заповед №РД-11448/18.12.2014г. и Заповед
№РД-11-232/23.03.2015г. на
Областен управител на Област
Бургас

5120

3/15/2018

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХІІ-826
/дванадесети за осемстотин
двадесет и шести/ в кв. 10 /квартал
десети/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "Индивидуално жилищно
строителство" с площ 544 кв.м
/петстотин четиридесет и четири
квадратни метра/

Преписката съдържа:
1. Скица № 291/28.02.2018 год.
на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх. №
5201021084/08.03.2018г.
3. Акт за държавна собственост
№ 774/20.03.1970г.
4. Искане от Кмета на Община
Айтос с Изх. № 06-00945/02.12.2014г.
5. Заповед №РД-11315/15.06.2015г. на Областен
управител на Област Бургас
Върху бивш парцел ХІ в кв.224
е отстъпено право на строеж с
протокол №9 от 1969г.

5121

3/20/2018

Айтос

"Слънчева Земеделска земя
лъка"
Землище на гр. Айтос - местност
"Слънчева лъка"
ПИ № 1224 /поземлен имот номер
хиляда двеста двадесет и четвърти/
с площ 757 кв.м. /седемстотин
петдесет и седем квадратни метра/

5122

3/20/2018

Айтос

5123

3/21/2018

Айтос

Преписката съдържа:
Скица №359/15.03.2018г.
Удостоверение за данъчна
оценка
№5201021185/19.03.2018г.
Заповед №РД-08143/27.02.2018г. на Община
Айтос
Провадийс Земеделска земя
Преписката съдържа:
ко шосе
Землище на гр.Айтос - местност
Скица №358/15.03.2018г.
"Провадийско шосе"
Удостоверение за данъчна
ПИ №785 /поземлен имот номер
оценка
седемстотин осемдесет и пети/ с
№5201021186/19.03.2018г.
площ 280 кв.м. /двеста и осемдесет Заповед №РД-08квадратни метра/
144/27.02.2018г. на Община
Айтос
"Помпена
станция"

Земеделска земя
Землище на гр.Айтос - местност
"Помпена станция"
ПИ №8 /поземлен имот номер осми/
с площ 1625 кв.м. /хиляда
шестстотин двадесет и пет
квадратни метра/

Преписката съдържа:
Скица № 357/15.03.2018г.
Удостоверение за данъчна
оценка №
5201021187/19.03.2018г.
Заповед №РД-08145/27.02.2018г.

5128

5129

3/29/2018

3/30/2018

Айтос

Дрянковец

1.Урегулиран поземлен имот І
/първи/ в кв. 146 /сто четиридесет и
шести/ по плана на гр.Айтос,
отреден за " Баня и пералня " с
площ 2619 /две хиляди шестстотин
и деветнадесет квадратни метра/
2. Масивна сграда баня със ЗП 330
кв.м.
3.Масивна сграда пералня за ръчно
пране със ЗП 80 кв.м.
4.Масивна сграда пералня за
машинно пране със ЗП 245 кв.м.
5.Трафопост със ЗП 43кв.м
6.Тръбопровод за топла вода с
дължина 380 л.м, изпълнен от
метална тръба с диаметър 112 мм,
с топлоизолация, свързващ
сондажа, находящ се в УПИ VІ-274
в кв.252 с банята, преминаващ по
коритото на река "Славеева река".

Тръбопровод за топла вода с
дължина 380 л.м свързващ сондажа
с банята, преминаващ по коритото
на река "Славеева река"е,
изпълнен от метална тръба с
Общинска част /придаваема/ от 31
кв.м ид.ч. /тридесет и един
квадратни метра идеална част/ от
УПИ V-48/урегулиран поземлен
имот пети за четиридесет и осми/ в
кв.6/квартал шести/ по плана на
с.Дрянковец, община Айтос,
отреден за "Индивидуално жилищно
строителство", целият с площ 1939
кв.м. /хиляда деветстотин тридесет
и девет квадратни метра/

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Преписката съдържа:
1. Скица №403/27.03.2018г.
издадена от Дирекция "ТСУРР"
2. Удостоверение за данъчна
оценка с изх.
№...................................
3. Акт за държавна собственост
№ 805/01.07.1970 год.
4. Заповед № РД-11-124/
05.04.2006 год. на Обл.
управител Бургас
5.Решение №
457/28.02.2018год. на
Общински съвет-Айтос

Преписката съдържа:
1. Скица №246/21.02.2018г.
2. Удостоверение за дан.
оценка
№5201021254/28.03.2018г.
3. Нотариален акт №15, том V,
рег.№6016, дело №655/2017г.

