АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2007г.-31.12.2007г.
Документ №

Дата

Населено място

Описание

Забележки

1388

1/5/2007

Пещерско

Местност

Общинска част от 10 кв.м. /десет
кв.м./ от УПИ VI-74 /шести за
седемдесет и четвърти/ в кв. 7
/седми/ по плана на с. Пещерско
отреден за "ИЖС" целият с площ от
935 кв.м. /деветстотин тридесет и
пет кв.м./

Акта отписан със Заповед №
РД-08-183/17.04.2007 год.

1389

1/5/2007

Съдиево

Общинска част от 20 кв.м. /двадесет
кв.м./ от УПИ II-373 /втори за триста
седемдесет и трети/ в кв. 26
/двадесет и шести/ по плана на с.
Съдиево отреден за "ИЖС" целият с
площ от 1080 кв.м. /хиляда и
осемдесет кв.м./

Акта отписан със Заповед № РД08-159/12.04.2007 год.
С договор № 897/10.11.2006 г.
са продадени 190 кв.м. (АОС №
1320 и скица № 89/02.02.2006 г. придаваеми от ОбПИ - 190
кв.м.). В същото време се
извършва ПУП, с който
придаваемата площ се
увеличава на 210 кв.м. - скица
№ 439/10.05.2006 г. По тази
причина настоящият АОС е
издаден само за 20 кв.м., за да
се изравни площта на
неуредените регулационни
сметки

1390

1/9/2007

Айтос

Земеделска земя в землището на гр.
Айтос с площ 0.771 дка.
/седемстотин седемдесет и един
кв.м./с начин на трайно ползване
"Пасище, мера" - имот № 000707

Акта отписан със Заповед № РД08-263/01.06.2007 г.
За имота е издаден нов АОС №
1432

1391

1/9/2007

Мъглен

"Янаклъка"

Земеделска земя в землището на
с.Мъглен с площ от 4.836 дка./четири
дка. и осемстотин тридесет и шест
кв.м./ с начин на траино ползване
"Пасище, мера" и категория при
неполивни условия: "Четвърта", имот
№ 062053

Акта отписан със Заповед № РД08-257/01.06.2007 год.
За имота е издаден нов АОС №
1426

1392

1/9/2007

Мъглен

"Янаклъка"

Земеделска земя в землището на с.
Мъглен с площ от 3.077 дка. /три дка.
и седемдесет и седем кв.м./ с начин
на трайно ползване "Пасище, мера"
и категория при неполивни условия:
"Четвърта", имот № 062052

Акта отписан със Заповед № РД08-258/01.06.2007 год.
За имота е издаден нов АОС №
1427

1393

1/9/2007

Мъглен

"Янаклъка"

Земеделска земя в землището на с.
Мъглен с площ от3.649 дка. /три дка.
и шестотин четиридесет и девет
кв.м./ с начин на трайно ползване
"Пасище, мера" и категория при не
поливни условия: "Четвърта", имот
№ 062051

Акта отписан със Заповед № РД08-259/01.06.2007 год.
За имота е издаден нов АОС №
1428

1394

1/9/2007

Мъглен

"Янаклъка"

Земеделска земя в землището на с.
Мъглен с площ от 13.477 дка./
тринадесет дка. и четиристотин
седемдесет и седем кв.м./ с начин на
трайно ползване "Пасище, мера" и
категория при не поливни условия:
"Четвърта" имот № 062050

Акта отписан със Заповед № РД08-260/01.06.2007 год.
За имота е издаден нов АОС №
1429

1395

1/15/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот I - 3368 /
първи за три хилядишестдесет и
осми/ в кв. 186 /сто осемдесет и
шести/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" на площ от 425
кв.м. /четиристотин двадесет и пет
кв.м./

Акта отписан със Заповед № РД08-73/21.02.2008 г.
За имота са издадени два АДС:
№ 684 и № 741 и два АОС: №
1239 и № 1395

1396

1/16/2007

Караново

Земеделска земя в землището на с.
Караново с площ от 10.093 дка.
/десет дка. и деветдесет и три кв.м./
с начин на трайно ползване
"Пасище, мера" и категория при не
поливни условия: "Девета", имот №
000074

Акта отписан със Заповед № РД08-261/01.06.2007 год.
За имота е издаден нов АОС №
1430

1397

1/16/2007

Караново

Земеделска земя в землището на
с.Караново с площ от 20.846 дка. /
двадесет дка. и осемстотин
четиридесет и шест кв.м./ с начин на
трайно ползване "Пасище, мера" и
категория при неполивни условия:
"Девета", имот № 000066

Акта отписан със Заповед № РД08-262/01.06.2007 год.
За имота е издаден нов АОС №
1431

1398

1/26/2007

Пирне

Земеделска земя в землището на с.
Пирне с площ от 28.053 дка.
/двадесет и осем дка. и петдесет и
три кв.м./ с начин на трайно
ползване "Пасище, мера" и
категория на земята при неполивни
условия "Четвърта" - имот № 000178

Акта отписан със Заповед № РД08-265/05.06.2007 год.
За имота е издаден нов АОС №
1436

1399

1/26/2007

Караново

Земеделска земя в землището на с.
Караново с площ 64.303 дка.
/шесдесет и четири дка. и триста и
три кв.м./ с начин на трайно
ползване "Овцеферма" - имот №
00083

1400

1/26/2007

Зетьово

Земеделска земя в землището на с.
Зетьово с площ 13.216 дка
/тренадесет дка и двеста и
шестнадесет кв.м./ с начин на трайно
ползване "Нива" и категория при не
поливни условия "Десета" - имот №
021015

Акта отписан със Заповед № РД08-266/05.06.2007 год.
Нов АОС № 1437

1401

1/26/2007

Дрянковец

Земеделска земя в землището на
с.Дрянковец с площ 24,962 дка.
/двадесет и четири дка. и
деветстотин шесдесет и два кв.м./ с
начин на трайно ползване "Пасище,
мера" и категория при неполивни
условия "Осма -0,866 дка. и Шеста 24.096 дка." имот № 000110

1402

1/29/2007

Айтос

Акта отписан със Заповед № РДПоземлен имот-2350 /две хиляди
триста и петдесет/ в кв. 138 /сто
08-173/13.04.2007 год.
тридесет и осми/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ от
250 кв.м. /двеста и петдесет кв.м./

1403

2/6/2007

Пирне

Земеделска земя в землището на с.
Пирне с площ 142.064 дка./сто
четиридесет и два дка. и шестдесет
и четири кв.м./ с начин на трайно
ползване "Пасище, мера" и
категория при неполивни условия
"Четвърта" - имот № 000205

1404

2/8/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот VЗа имота е издаден Акт за
3882,3883 /пети за три хиляди
поправка АОС №
осемстотин осемдесет и втори, три 2352/21.04.2010 г.
хиляди осемстотин осемдесет и
трети/ в кв. 235 /двеста тридесет и
пети/ по плана на гр. Айтос, отреден
за "ИЖС" на площ от 290 кв.м.
/двеста и деветдесет кв.м./

1405

2/8/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот IV-1145
/четвърти за хиляда сто четиридесет
и пети/ в кв. 30 /тридесети/ по плана
на гр. Айтос, отреден за "ИЖС" на
площ от 385 кв.м./триста осемдесет
и пет кв.м./

Акта отписан със Заповед № РД08-267/05.06.2007 год.
За имота е издаден нов АОС №
1438

1406

2/9/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот I-3605
/първи за три хиляди шестстотин и
пети/ в кв. 191 А /сто деветдесет и
първи -А/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" на площ от 275
кв.м. /двеста седемдесет и пет кв.м./

1407

2/15/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот VI
/шести/ в кв. 246 /двеста четиридесет
и шести/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" на площ от 575
кв.м. /петстотин седемдесет и пет
кв.м./

1408

2/20/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХII-3635
/дванадесети за три хиляди
шестстотин тридесет и пети/ в кв.
192 /сто деветдесет и втори/ по
плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ от 395 кв.м. /триста
деветдесет и пет кв.м./

1409

2/23/2007

Съдиево

Урегулиран поземлен имот III /трети/
в кв. 1 /първи/ по плана на с.
Съдиево отреден за "ИЖС" с площ
от 865 кв.м. /осемстотин шестдесет и
пет кв.м./

1410

2/23/2007

Съдиево

Урегулиран поземлен имот IV
/четвърти/ в кв. 1 /първи/ по плана на
с. Съдиево отреден за "ИЖС" с площ
от 875 кв.м. /осемстотин седемдесет
и пет кв.м./

Със Заповед № РД-08783/02.12.2011 г. се извършва
следната промяна: в раздел
трети "Вид и описание на имота"
наименованието урегулиран
поземлен имот I-3605 /първи за
три хиляди шестстотин и пети/
се променя на урегулиран
поземлен имот I-3604 /първи за
три хиляди шестстотин и
четвърти/.

1411

2/23/2007

Съдиево

Урегулиран поземлен имот V /пети/ в
кв. 1 /първи/ по плана на с. Съдиево,
отреден за "ИЖС" с площ от 870
кв.м. /осемстотин и седемдесет кв.м./

1412

2/26/2007

Съдиево

Урегулиран поземлен имот VI
/шести/ в кв. 1 /първи/ по плана на с.
Съдиево, отреден за "ИЖС" с площ
от 775 кв.м. /седемстотин
седемдесет и пет кв.м./

1413

2/23/2007

Съдиево

Урегулиран поземлен имот VIII /осми/
в кв. 2 /втори/ по плана на с.
Съдиево, отреден за "ИЖС" с площ
от 855 кв.м. /осемстотин петдесет и
пет кв.м.

1414

2/23/2007

Съдиево

Урегулиран поземлен имот IХ
/девети/ в кв. 2 /втори/ по плана на с.
Съдиево, отреден за "ИЖС" с площ
от 855 кв.м. /осемстотин петдесет и
пет кв.м./

1415

3/2/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот II-839
/втори за осемстотин тридесет и
девети/ в кв. 10 /десети/ по плана на
гр. Айтос, отреден за "ИЖС" с площ
от 510 кв.м. /петстотин и десет кв.м./

1416

3/15/2007

Дрянковец

"Текме тарла"

Земеделска земя в землището на с.
Дрянковец с площ 91.059 дка.
/деветдесет и един декараи петдесет
и девет кв.м./ с начин на трайно
ползване "Животнов. ферма" и
категория при ниполивни условия
"Четвърта" - имот № 000318

1417

3/15/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХII-3189
/дванадесети за три хиляди сто
осемдесет и девети/ в кв. 64
/шестдесет и четвърти/ по плана на
гр. Айтос, отреден за "ИЖС" с площ
от 270 кв.м./двеста и седемдесет
кв.м./

На основание Заповед № РД -08235/29.05.2008 год. в раздел №
3 да се добави: Сграда полумасивна на един етаж с
РЗП 58.60 кв.м.

1418

3/28/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот IХ-общ.
/девети общински/ в кв. 4 /четвърти/
по плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ от 322 кв.м. /триста
двадесет и два кв.м./

1420

4/4/2007

Съдиево

Общинска част от 7 кв.м. /седем
Акта отписан със Заповед за
кв.м./ от УПИ Х-95 /десети за
деактуване № РД-08-443
деветдесет и пети/ в кв. 39 /тридесет /14.08.2007
и девети/ по плана на с. Съдиево
отреден за "ИЖС" целият с площ от
605 кв.м. /шестстотин и пет кв.м./

1421

4/4/2007

Съдиево

Общинска част от 25 кв.м. /двадесет Акта отписан със зап. № РД-08и пет кв.м./ от УПИ IV-284 /четвърти 265/08.06.2009 г.
за двеста осемдесет и четвърти/ в
кв.4 /четвърти/ по плана на с.
Съдиево отреден за "ИЖС" целият с
площ от 1440 кв.м. /хиляда
четиристотин и четиридесет кв.м./

1422

4/6/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХIV-405
/четиринадесети за четиристотин и
пети/ в кв.139 /сто тридесет и девети/
по плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ от 480 кв.м.
/четиристотин и осемдесет кв.м./

1423

4/23/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХII-1614 /
дванадесети за хиляда шестстотин и
четиринадесети / в кв. 42 /
четиридесет и втори / по плана на гр.
Айтос,отреден за "ИЖС" на площ
600 кв.м. / шестстотин кв.м. /

1424

4/23/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХVII4375 /седемнадесети за четири
хиляди триста седемдесет и пети / в
кв. 237 / двеста тридесет и седми /
по плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ от 470 кв.м. /
четиристотин и седемдесет кв.м./

1425

4/23/2007

Айтос

Общинска част от 77 кв.м.
Акта отписан със зап. № РД-08/седемдесет и седем кв.м./ от УПИ I- 223/27.05.2008
1171 /първи за хиляда сто
седемдесет и първи/ в кв. 32
/тридесет и втори/ по плана на гр.
Айтос отреден за "ИЖС" целият с
площ 342 кв.м. /триста четиридесет и
два кв.м./

1433

6/2/2007

Съдиево

Урегулиран поземлен имот VIII-288
Акта отписан със Заповед № РД/осми за двеста осемдесет и осем/ в 08-274/04.05.2011 г.
кв. 15 /петнадесети/ по плана на с.
Съдиево, отреден за "ИЖС" на площ
от 550 кв.м. /петстотин и петдесет
кв.м./

1434

6/2/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот V-996
/пети за деветстотин деветдесет и
шести/ в кв.80 /осемдесети/ по плана
на гр. Айтос, отреден за "ИЖС" на
площ от 526 кв.м. /петстотин
двадесет и шест кв.м/

1435

6/4/2007

Тополица

Общинска част от 261 кв.м. /двеста
шестдесет и един кв.м./ от УПИ ХIII107 /тринадесети за сто и седми/ в
кв. 5 /пети/ по плана на с. Тополица,
целият с площ от 1533 кв.м. / хиляда
петстотин тридесет и три кв.м./

Съгласно н.а.№ 168, т.V, д.№
729/2007 г. на Нотариус 324,
цялата площ от 1 533 кв.м. е
собственостпна Шабан Тасим
Осман
Акта отписан със Заповед № РД08-304/27.06.2007 год.

1439

6/7/2007

Черноград

Общинска част от 20 кв.м./двадесет
кв.м./ от УПИ IХ-91 /девети за
деветдесет и първи/ в кв. 14
/четиринадесети/ по плана на с.
Черноград, целият с площ от 1170
кв.м./хиляда сто и седемдесет кв.м./

1441

6/27/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХV-1636 Акта отписан със Заповед № РД/петнадесети за хиляда шестотин
08-536 от 26.09.2007 год.
тридесет и шести/ в кв. 42
/четиридесет и втори/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ от
450 кв.м./четиристотин и петдесет
кв.м./

1442

6/29/2007

Пирне

Урегулиран поземлен имот I-общ.
/първи общ./ в кв. 1 /първи/ по плана
на с. Пирне, отреден за "ИЖС" на
площ от 750 кв.м./седемстотин и
петдесет кв.м./

1443

6/29/2007

Пирне

Урегулиран поземлен имот II-общ.
/втори -общ./ в кв. 1 /първи/ по плана
на с. Пирне, отреден за "ИЖС" на
площ от 828 кв.м. /осемстотин
двадесет и осем кв.м./

1444

6/29/2007

Пирне

Урегулиран поземлен имот III-общ.
/трети общ./ в кв. 1 /първи/ по плана
на с. Пирне, отреден за "ИЖС" на
площ от 1300 кв.м. /хиляда и триста
кв. м./

1445

6/29/2007

Пирне

Урегулиран поземлен имот IV-общ.
/четвърти общ./ в кв. 1 /първи/ по
плана на с. Пирне, отреден за "ИЖС"
на площ от 1065 кв.м./ хиляда
шестдесет и пет кв.м./

1446

6/29/2007

Пирне

Урегулиран поземлен имот V-общ.
/пети общ./ в кв. 1 /първи/ по плана
на с. Пирне, отреден за "ИЖС" на
площ от 1224 кв.м. /хиляда двеста
двадесет и четири кв.м./

1447

6/29/2007

Пирне

Урегулиран поземлен имот VI-общ.
/шести общ./ в кв. 1 /първи/ по плана
на с. Пирне, отреден за "ИЖС" на
площ от 1078 кв.м. /хиляда
седемдесет и осем кв.м./

1448

6/29/2007

Пирне

Урегулиран поземлен имот VII-общ.
/седми общ./ в кв. 1 /първи/ по плана
на с. Пирне, отреден за "ИЖС" на
площ от 1078 кв.м. /хиляда
седемдесет и осем кв.м./

1449

6/29/2007

Пирне

Урегулиран поземлен имот VIII-общ.
/осми общ./ в кв. 1 /първи/ по плана
на с. Пирне, отреден за "ИЖС" на
площ от 905 кв.м. /деветстотин и пет
кв.м./

1451

7/10/2007

Пещерско

Общ. част от 130 кв.м. /сто и
тридесет кв.м./ от УПИ I-212 /първи
за двеста и дванадесети/ в кв. 20
/двадесети/ по плана на с.
Пещерско, целият с площ от 1832
кв.м./хиляда осемстотин тридесет и
два кв.м./

1452

7/12/2007

Айтос

Общ. част от 11 кв.м. /единадесет
Акта отписан със Заповед № РДкв.м./ от УПИ VI-4146 /шести за
08-619/16.11.2007 год.
четири хиляди, сто четиридесет и
шести/ в кв. 208 /двеста и осми/ по
плана на гр. Айтос, целият с площ от
519 кв.м. /петстотин и деветнадесет
кв.м./

1453

7/18/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот III-1601
/трети за хиляда шестстотин и
първи/ в кв. 41 /четиридесет и първи/
по плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ от 530 кв.м.
/петстотин и тридесет кв.м./

1454

7/19/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот V-4123
/пети за четири хиляди сто двадесет
и трети/ в кв. 241 /двеста
четиридесет и първи/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ от
310 кв.м. /триста и десет кв.м./

1455

7/20/2007

Карагеоргиево

Общ. част от 308 кв.м./триста и осем Акта отписан със Заповед № РДкв.м./ от УПИ Х-29 /десети за
08-604/06.11.2007 год.
двадесет и девети/ в кв. 10 /десети/
по плана на с. Карагеоргиево, целият
с площ от 1160 кв.м./хиляда сто и
шестдесет кв.м./

1456

7/24/2007

Карагеоргиево

Общ. част от 15 кв.м. /петнадесет
Акта отписан със Заповед № РДкв.м./ от УПИ IV-74 /четвърти за
08-605/07.11.2007 год.
седемдесет и четвърти/ в кв. 9
/девети/ по плана на с.
Карагеоргиево, целият с площ от 915
кв.м. /деветстотин ипетнадесет кв.
м./

1457

7/26/2007

Айтос

Общ. част от 10 кв.м. /десет кв.м./ от Акта отписан със Заповед №
УПИ I-2032 /първи за две хиляди
РД-08-620/16.11.2007 год.
тридесет и втори/ в кв. 115 /сто и
петнадесети/ по плана на гр. Айтос,
целият с площ от 250 кв.м. /двеста и
петдесет кв.м./

1458

8/8/2007

Айтос

Общ. част от 50 кв.м. /петдесет кв.м./
от ПИ-2518 /поземлен имот две
хиляди петстотин и осемнадесети/ в
кв. 55 /петдесет и пети/ по плана на
гр. Айтос, целият с площ от 330 кв.м.
/триста и тридесет кв.м./

Офис - сграда на един етаж с маза, с Бивша сграда за
масивна конструкция, със ЗП 85 кв.м. "Каменоделство" и е била
вписана в АОС № 115.
построена през 1986 год. като
елемент от комплекса "Алея на
старите занаяти"
Сградата е построена в терен /извън
регулационния план на гр. Айтос/ с
начин на трайно ползване:
"Лесопарк" актуван с АОС №
268/20.04.1999 год.

1459

8/30/2007

Айтос

1460

9/11/2007

Карагеоргиево

Общинска част от 341 кв.м. /триста
четиридесет и един кв.м./ от УПИ
ХVII-208 /седемнадесети за двеста и
осми/ в кв. 24 /двадесет и четвърти/
по плана на с. Карагеоргиево, целият
с площ от 1403 кв.м. /хиляда
четиристотин и три кв.м./

1461

9/11/2007

Съдиево

Общинска част от 69 кв.м.
/шестдесет и девет кв.м./ от УПИ VI20 /шести за двадесети/ в кв. 25
/двадесет и пети/ по плана на с.
Съдиево, целият с площ от 1150 кв.
м. /хиляда сто и петдесет кв.м./

1462

9/11/2007

Айтос

Общ. част от 15 кв.м. /петнадесет
Акта отписан със Заповед № РДкв.м./ от УПИ VI-4052 /шести за
08-115/25.03.2008 г.
четири хиляди петдесет и втори/ в
кв. 228 /двеста двадесет и осми/ по
плана на гр. Айтос, целият с площ от
388 кв.м. /триста осемдесет и осем
кв.м. /

1463

9/11/2007

Поляново

Общ. част от 10 кв.м. /десет кв.м./ от Акта отписан със Заповед № РДУПИ V-60 /пети за шестдесети/ в кв. 08-61/13.02.2008 г.
10 /десети/ по плана на с. Поляново,
целият с площ от 1560 кв.м. /хиляда
петстотин и шестдесет кв.м./

"Лесопарк"

1464

9/11/2007

Поляново

Общинска част от 644 кв.м.
/шестотин четиридесет и четири
кв.м./ от УПИ I-10 /първи за десети/ в
кв. 3 /трети/ по плана на с. Поляново,
целият с площ от 1155 кв.м. /хиляда
сто петдесет и пет кв.м./

На основание Заповед № РД-08143/03.04.2008 год. площите в
раздел № 3 се променят както
следва:
от 644 кв.м. на 794 кв.м. за
общинската част
от 1155 кв.м. на 1219 кв.м. за
УПИ І в кв.3. Новата данъчна
оценка е 1921,50 лв. Данъчно
удостоверение №
0201001311/21.05.2008 г. Акта
отписан със Заповед № РД-08258/12.06.2008 г.

1465

9/11/2007

Поляново

Общинска част от 490 кв.м.
/четиристотин и деветдесет кв.м./ от
УПИ II-10 /втори за десети/ в кв.3
/трети/ по плана на с. Поляново,
целият с площ от 960 кв.м.
Деветстотин и шестдесет кв.м./

Със заповед №РД-08291/12.05.2011 г., площта на
имота в раздел 3-ти се променя
на 967 кв.м., от които 372 кв.м.
общински.
Акта отписан със Заповед № РД08-498/10.08.2011

1466

9/11/2007

Чукарка

Общинска част от 993 кв.м.
/деветстотин деветдесет и три кв.м./
от УПИ IV-49 /четвърти за
четиридесет и девети/ в кв. 16
/шестнадесети/ по плана на
с.Чукарка, целият с площ от 1684
кв.м. /хиляда шестстотин осемдесет
и четири кв.м./

Акта отписан със Заповед № РД08-262/28.04.2010 г.
За имота е издаден нов АОС №
2353

1467

9/11/2007

Лясково

Общинска част от 17 кв.м.
Акта отписан със Заповед № РД/седемнадесет кв. м./ от УПИ VI-77
08-75/21.02.2008 г.
/шести за седемдесет и седми/ в кв.
13 /тринадесети/ по плана на с.
Лясково, целият с площ от 1118 кв.м.
/хилада сто и осемнадесет кв.м./

1468

9/11/2007

Лясково

Общинска част от 57 кв.м. /петдесет Акта отписан със Заповед № РД08-74/21.02.2008 г.
и седем кв.м./ от УПИ VII-77 /седми
за седемдесет и седми/ в кв. 13
/тринадесети/ по плана на с.
Лясково, целият с площ от 1199 кв.м.
/хиляда сто деветдесет и девет кв.м./

1469

9/19/2007

Зетьово

Общинска част от 10 кв.м. /десет
Акта отписан със Заповед № РД08-64/14.02.2008 г.
кв.м./ от УПИ I-94 /първи за
деветдесет и четвърти/ в кв.15
/петнадесети/ по плана на с.Зетьово,
целият с площ от 1210 кв.м. /хиляда
двеста и десет кв.м./ .

1470

9/19/2007

Зетьово

Общ. част от 135 кв.м. /сто тридесет Акта отписан със Заповед № РДи пет кв.м./ от УПИ II-94 /втори за
08-65/14.02.2008 г.
деветдесет и четвърти/ в кв. 15
/петнадесети/ по плана на с.
Зетьово, целият с площ от 970 кв.м.
/деветстотин и седемдесет кв.м./

1471

9/28/2007

Айтос

1472

10/4/2007

Айтос

Провадийско шосе

Земеделска земя по одобрен план
№ РД-09-70/23.02.1990 год. УПИ IХ за "КОО" в кв. 14 местност
"Провадийско шосе" -Землище гр.
Айтос с площ 1195 кв.м. /хиляда сто
деветдесет и пет кв.м./

Урегулиран поземлен имот V-1867
/пети за хиляда осемстотин
шестдесет и седми/ в кв. 117 /сто и
седемнадесети/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ от
345 кв.м. /триста четиридесет и пет
кв.м./

На основание Заповед № РД-08180/16.03.2010 г. се променя
предназначението на имота
описан в раздел 3 "Вид и
описание на имота" от УПИ ІХ за "КОО" в УПИ ІХ - "общински"
Акта отписан със Заповед № РД08-451/21.07.2010 г.

1473

10/4/2007

Айтос

1474

10/4/2007

Айтос

1475

10/5/2007

Тополица

1476

10/9/2007

Съдиево

1477

10/9/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХХIII-1628
/двадесет и трети за хиляда
шестстотин двадесет и осми/ в кв. 42
/четиридесет и втори/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ от
405 кв.м. /четиристотин и пет кв.м./

"Паспал чукур"

Акта отписан със Заповед № РДУрегулиран поземлен имот II08-628/19.11.2007 год.
712/втори за седемстотин и
дванадесет/ в кв.1А/едно А/ по плана
на гр. Айтос, отреден за "ИЖС" на
площ 490 /четиристотин и
деветдесет/ кв.м.
Общ. част от 25 кв.м. /двадесет и пет Акта отписан със Заповед № РДкв.м./ от УПИ II-137 /втори за сто
08-60/13.02.2008 г.
тридесет и седми/ в кв. 10 /десети/
по плана на с. Тополица, целият с
площ от 1460 кв.м. /хиляда
четиристотин и шестдесет кв.м./.

"Слънчева лъка"

Общ. част от 383 кв.м. /триста
осемдесет и три кв.м./ от УПИ VІІІ124 /осми за сто двадесет и четири/
в кв. 38 / тридесет и осми/ по плана
село Съдиево, целият с площ от
1535 кв.м./хиляда петстотин
тридесет и пет кв.м./.

Урегулиран поземлен имот VІ1084/шести за хиляда осемдесет и
четири/ в кв.25 /двадесет и пети/ по
плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ от 405/четиристотин
и пет /кв.м.

Със заповед № РД-0863/14.02.2008 г. площта на
общинската част в раздел 3 на
АОС № 1476/09.10.2007 г. се
променя от 383 кв.м. на 425
кв.м., а дан. оценка се променя
на
1028.50 лв.
Актът е отписан със Заповед №
РД-08-131/31.03.2008 г.

1478

10/19/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот II-1121
/втори за хиляда сто двадесет и
първи/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по
плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ от 387 кв.м. /триста
осемдесет и седем кв.м./

1479

10/22/2007

Лясково

Общ. част от 2 кв.м./два кв.м./ от
УПИ VII-8 /седми за осми/ в кв. 1
/първи/ по плана на с. Лясково,
целият с площ от 1795 кв.м. /хиляда
седемстотин деветдесет и пет кв.м./.

1480

10/24/2007

Тополица

Общинска част от 273 кв.м. /двеста
седемдесет и три кв.м./ от УПИ II-291
/втори за двеста деветдесет и първи/
в кв.19 /деветнадесети/ по плана на
с. Тополица, целият с площ от 1305
кв.м. /хиляда триста и пет кв.м./.

1482

10/30/2007

Айтос

Урегулиран поземлен имот VII-1619 Акта отписан със Заповед № РД08-553/16.09.2008 г.
/седми за хиляда шестстотин и
деветнадесети/ в кв. 42 /четиридесет
и втори/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" на площ от 398
кв.м. /триста деветдесет и осем
кв.м./

1484

11/6/2007

Айтос

Общинска част от 6 кв.м. /шест кв.м./ Акта отписан със зап. № РД-08от УПИ ХI-3141 /единадесети за три 25/20.01.2009 г.
хиляди сто четиридесет и първи/ в
кв. 54 В /петдесет и четвърти "В"/ по
плана на гр. Айтос, целият с площ от
731 кв.м. /седемстотин тридесет и
един кв.м./

1485

11/12/2007

Айтос

"Трите братя"

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
2935 /поземлен имот две хиляди
деветстотин тридесет и пети/ в
местност "Трите братя" с площ 770
кв.м.седемстотин и седемдесет кв.м.
в землището на гр. Айтос

Акта отписан със Заповед № РД08-319/30.05.2011 г.
За имота са съставени нови
актове с № 2684 и № 2685

1486

11/16/2007

Айтос

"Помпена станция"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД25 /поземлен имот двадесет и пети/ 08-511/01.09.2008 г.
в местност "Помпена станция" с
площ 1605 кв.м. /хиляда шестстотин
и пет кв.м./ в землището на гр.
Айтос.

1487

11/21/2007

Съдиево

"Паспал чукур"

Земеделска земя в землището на с.
Съдиево с площ 9.587 дка./девет
декара и петстотин осемдесет и
седем кв.м./ с начин на трайно
ползване "Турист. хижа" - имот №
000382

1488

11/22/2007

Айтос

"Трите братя"

1. Терен с площ от 9.270 дка. /девет
декара, двеста и седемдесет кв.м./
извън регулация в м. "Трите братя" с
начин на трайно ползване "Др.
селищна тер." - имот № 000529.
2. Сграда - канцелария на един
етаж, масивна конструкция със ЗП 52
кв.м.
3. Стопанска сграда на един етаж,
масивна конструкция със ЗП 45 кв.м.
4. Павилион метална конструкция
със ЗП 51 кв.м.
5. Сграда - склад на един етаж,
масивна конструкция със ЗП 450
кв.м.
6. Навес с метална конструкция, ЗП
40 кв.м.
7. Навес с метална конструкция, ЗП
82 кв.м.
8.Сграда - работилница на един
етаж, масивна конструкция със ЗП
165 кв.м.

1489

11/28/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 325 /поземлен имот триста
двадесет и пети/ в местност "Кокар
бунар" с площ 1445 кв.м. /хиляда
четиристотин четиридесет и пет
кв.м./ в землището на с. Тополица,
общ. Айтос.

Акта отписан със Заповед № РД08-511/01.09.2008 г.

1490

11/28/2007

Айтос

Провадийско шосе

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ Общинска част от ПИ 92 /поземлен
имот деветдесет и втори/ в месност
"Провадийско шосе" с площ
1690/2690 кв.м. /хиляда шестстотин
и деветдесет от две хиляди
шестстотин и деветдесет кв.м./ в
землището но гр. Айтос.

Имотът е продаден с дог.
№305/24.06.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД08-605/21.07.2014г.

1491

11/29/2007

Мъглен

Урегулиран поземлен имот II /втори/ Актът е отписан със Заповед №
в кв.23 /двадесет и трети/ по плана
130/28.03.2008 г.
на с. Мъглен, отреден за "ученически
стол" на площ 528 кв.м. /петстотин
двадесет и осем кв.м./

1492

11/29/2007

Мъглен

Урегулиран поземлен имот ХVI-233
/шестнадесети за двеста тридесет и
трети/ в кв. 30 /тридесети/ по плана
на с. Мъглен, отреден за "ИЖС" на
площ от 396 кв.м. /триста деветдесет
и шест кв.м./

1493

11/29/2007

Мъглен

Урегулиран поземлен имот III /трети/
в кв. 35 /тридесет и пети/ по плана на
с. Мъглен, отреден за "ИЖС" на
площ от 810 кв.м. /осемстотин и
десет кв.м./

1494

11/29/2007

Съдиево

Общинска част от 25 кв.м. /двадесет Акта отписан със Заповед № РД08-59/12.02.2008 г.
и пет кв.м./ от УПИ VII-66 /седми за
шестдесет и шести/ в кв.27 /двадесет
и седми/ по плана на с. Съдиево,
целият с площ от 1170 кв.м. /хиляда
сто и седемдесет кв.м./

1495

12/4/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД234 /поземлен имот двеста тридесет 08-511/01.09.2008 г.
и четвърти/ в местост "Кокар бунар"
с площ 935 кв.м. /деветстотин
тридесет и пет кв.м./ в землището на
с. Тополица.

1496

12/4/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД235 /поземлен имот двеста тридесет 08-511/01.09.2008 г.
и пети/ в местност "Кокар бунар" с
площ 530 кв.м. /петстотин и тридесет
кв.м./ в землището на с. Тополица.

1497

12/27/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД233 /поземлен имот двеста тридесет 08-717/21.11.2008 г.
и трети/ в месност "Кокар бунар" с
площ 1035 кв.м. /хиляда тридесет и
пет кв.м./ в землището на с.
Тополица

1498

12/27/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД230 /поземлен имот двеста и
08-717/21.11.2008 г.
тридесети/ в местност "Кокар бунар"
с площ 710 кв.м. /седемстотин и
десет кв.м./ в землището на с.
Тополица

1499

12/27/2007

Айтос

Провадийско шосе

Земеделска земя / §4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД741 /поземлен имот седемстотин
08-511/01.09.2008 г.
четиридесет и първи/ в местност
"Провадийско шосе" с площ 1040
кв.м. / хиляда и четиридесет кв.м./ в
землището на гр. Айтос

1500

12/27/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД222 /поземлен имот двеста двадесет 08-511/01.09.2008 г.
и втори/ в местност "Кокар бунар" с
площ 750 кв.м. /седемстотин и
петдесет кв.м./ в землището на с.
Тополица

1501

12/28/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Акта отписан със Заповед № РДЗемеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ/ 08-511/01.09.2008 г.
ПИ 34 /поземлен имот тридесет и
четвърти/ в местност "Кокар бунар" с
площ 575 кв.м. /петстотин
седемдесет и пет кв.м./ в землището
на с. Тополица

1502

12/28/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / Акта отписан със Заповед № РДПИ 35 /поземлен имот тридесет и
08-511/01.09.2008 г.
пети/ в местност "Кокар бунар" с
площ 840 кв.м. /осемстотин и
четиридесет кв.м./ в землището на с.
Тополица

1505

12/28/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД36 / поземлен имот тридесет и шести 08-511/01.09.2008 г.
/ в местност "Кокар бунар" с площ
450 кв.м. /четиристотин и петдесет
кв.м./ в землището на с. Тополица

1506

12/28/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 39 /поземлен имот тридесет и
девети/ в местност "Кокар бунар" с
площ 325 кв.м. /триста двадесет и
пет кв. м./ в землището на с.
Тополица

Акта отписан със Заповед № РД08-511/01.09.2008 г.

1507

12/28/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 58 /поземлен имот петдесет и
осми/ в местност "Кокар бунар" с
площ 445 кв.м. /четиристотин
четиридесет и пет кв.м./ в
землището на с. Тополица

Акта отписан със Заповед № РД08-511/01.09.2008 г.

1508

12/28/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / Акта отписан със Заповед № РДПИ 63 /поземлен имот шестдесет и 08-511/01.09.2008 г.
трети/ в местност "Кокар бунар" с
площ 740 кв.м. /седемстотин и
четиридесет кв.м./ в землището на с.
Тополица

1509

12/28/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Акта отписан със Заповед № РДЗемеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 64 / поземлен имот шестдесет и 08-511/01.09.2008 г.
четвърти / в местност "Кокар бунар"
с площ 340 кв.м. /триста и
четиридесет кв.м./ в землището на с.
Тополица

1511

12/28/2007

Дрянковец

"Текме тарла"

Земеделска земя в землището на с.
Дрянковец с площ 0.459 дка.
/четиристотин петдесет и девет
кв.м./ с начин на трайно ползване
"Насип" и категория при неполивни
условия"Десета" - имот № 000292

1512

12/28/2007

Айтос

Провадийско шосе

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД710 /поземлен имот седемстотин и
08-511/01.09.2008 г.
десети/ в местност "Провадийско
шосе" с площ 980 кв.м. /деветстотин
и осемдесет кв.м./ в землището на
гр. Айтос

1513

12/28/2007

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 192 /поземлен имот сто
деветдесет и втори/ в местност
"Кокар бунар" с площ 590 кв.м.
/петстотин и деветдесет кв. м./ в
землището на с. Тополица

1519

12/14/2007

Айтос

Акта отписан със Заповед № РД08-511/01.09.2008 г.

Урегулиран поземлен имот ХХІІІ-1167 Актът е отписан със Заповед №
/двадесет и три за хиляда сто
РД-08-179/21.04.2008 г.
шестдесет и седем/ в кв. 29
/двадесет и девети/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ от
270 кв.м./двеста и седемдесет кв.м./

