
Документ № Дата Населено място Местност Описание Забележки

3923 4/1/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот  І / първи/ 

в кв. 262  /квартал двеста шестдесет 

и втори/  по плана на гр. Айтос, 

отреден "За озеленяване" с площ от 

4636 кв.м. /четири хиляди 

шестстотин тридесет и шест кв.м./

Преписката съдържа:

1.Скица №344/23.03.2015г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010287/26.03.2015г.

Върху УПИ I  в кв.262 по плана 

на гр. Айтос е разположен 

сондаж Б-75, който е актуван с 

АДС №145/10.04.1997г.

3941 4/21/2015 Пещерско Земеделска земя 

Землище на с.Пещерско, 

представляваща имот № 000079 

/имот с номер нула, нула, нула, нула, 

седем, девет/ с площ 3,707 дка /три 

дка седемстотин и седем кв.м/ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02196/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010565/16.04.2015г.

3942 4/21/2015 Пещерско Земеделска земя

Землище на с.Пещерско, 

представляваща имот № 000074 

/имот с номер нула, нула, нула, нула, 

седем, четири/ с площ 4,073 дка 

/четири дка седемдесет и три кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категории  на земята при 

неполивни условия: "Десета" - 

(0,551) и "Четвърта" - (3,522)

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02195/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010564/16.04.2015г.

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2015г.-31.12.2015г.



3943 4/21/2015 Пещерско Земеделска земя

Землище на с.Пещерско, 

представляваща имот № 000061 

/имот с номер нула, нула, нула, нула, 

шест, едно/ с площ 1,268 дка /един 

дка двеста шестдесет и осем  кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категории  на земята при 

неполивни условия: "Осма" - (0,508) 

и "Четвърта" - (0,760)

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02197/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010563/16.04.2015г.

3944 4/21/2015 Караново Земеделска земя 

Землище на с.Караново, 

представляваща имот № 000136 

/имот с номер нула, нула, нула, едно, 

три, шест/ с площ 4,376 дка /четири 

дка триста седемдесет и шест кв.м./ 

с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория при 

неполивни условия "Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К04358/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010554/16.04.2015г.

3945 4/21/2015 Караново Земеделска земя 

Землище на с.Караново, 

представляваща имот № 000123 

/имот с номер нула, нула, нула, едно, 

две, три/ с площ 1,867 дка /един дка 

осемстотин шестдесет и седем кв.м./ 

с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория при 

неполивни условия "Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К04357/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010553/16.04.2015г.

3946 4/21/2015 Караново Земеделска земя 

Землище на с.Караново, 

представляваща имот № 000112 

/имот с номер нула, нула, нула, едно, 

едно, две/ с площ 3,750 дка /три дка 

седемстотин и петдесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К04356/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010552/16.04.2015г.



3947 4/21/2015 Караново Земеделска земя 

Землище на с.Караново, 

представляваща имот № 000094 

/имот с номер нула, нула, нула, нула, 

девет, четири/ с площ 11,480 дка 

/единадесет дка четиристотин и 

осемдесет кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К04355/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010551/16.04.2015г.

3948 4/21/2015 Караново Земеделска земя 

Землище на с.Караново, 

представляваща имот № 000060 

/имот с номер нула, нула, нула, нула, 

шест, нула/ с площ 3,368 дка /три дка 

триста шестдесет и осем кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К04353/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010549/16.04.2015г.

3949 4/22/2015 Караново Земеделска земя 

Землище на с.Караново, 

представляваща имот № 000068 

/имот с номер нула, нула, нула, нула, 

шест, осем/ с площ 7,221 дка /седем 

дка двеста двадесет и един кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К04354/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010550/16.04.2015г.

3950 4/23/2015 Караново "Кетенлика" Земеделска земя 

Землище на с.Караново, местност 

"Кетенлика", имот № 012001 /имот с 

номер нула, едно, две, нула, нула, 

едно/ с площ 41,453 дка 

/четиридесет и един дка 

четиристотин петдесет и три кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К04359/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010555/16.04.2015г.



3952 4/24/2015 Караново "Юрта" Земеделска земя 

Землище на с.Караново, местност 

"Юрта", имот № 014026 /имот с 

номер нула, едно, четири, нула, две, 

шест/ с площ 23,555 дка /двадесет и 

три дка петстотин петдесет и пет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К04360/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010556/16.04.2015г.

Имотът еобразуван от имот № 

014024

3953 4/24/2015 Караново "Чобан дере" Земеделска земя 

Землище на с.Караново, местност 

"Чобан дере", имот № 000143 /имот с 

номер нула, нула, нула, едно, 

четири, три/ с площ 19,927 дка 

/деветнадесет дка деветстотин 

двадесет и седем кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К04364/26.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010562/16.04.2015г.

3954 4/24/2015 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя 

Землище на град Айтос, местност 

"Лясковско шосе", имот № 000499 

/имот с номер нула, нула, нула, 

четири, девет, девет/ с площ 10,837 

дка /десет дка осемстотин тридесет 

и седем кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Седма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07810/16.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010547/16.04.2015г.

Имотът е образуван от имот № 

000491



3955 4/24/2015 Карагеоргиево "Власата могила" Земеделска земя 

Землище на с.Карагеоргиево, 

местност "Власата могила", 

представляваща имот № 000264 

/имот с номер нула, нула, нула, две, 

шест, четири/ с площ 18,350 дка 

/осемнадесет дка и триста и 

петдесет кв.м/ с начин на трайно 

ползване "Пасище с храсти" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К03477/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010548/17.04.2015г.

3956 4/27/2015 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен, 

представляваща имот № 000259 

/имот с номер нула, нула, нула, две, 

пет, девет/ с площ 2,087 дка /два дка 

и осемдесет и седем кв.м/ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Шеста"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02140/18.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010548/16.04.2015г.

3957 4/27/2015 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен, 

представляваща имот № 000249 

/имот с номер нула, нула, нула, две, 

четири, девет/ с площ 5,899 дка /пет 

дка и осемстотин деветдесет и девет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категории на 

земята при неполивни условия: 

"Десета"- /5,873/ и "Шеста"-/0,026/

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02139/18.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010542/16.04.2015г.



3958 4/27/2015 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен, 

представляваща имот № 000190 

/имот с номер нула, нула, нула, eдно, 

девет, нула/ с площ 7,219 дка /седем 

дка и двеста и деветнадесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02137/18.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010543/16.04.2015г.

3959 4/27/2015 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен, 

представляваща имот № 000025 

/имот с номер нула, нула, нула, нула, 

две, пет/ с площ 2,193 дка /два дка 

сто деветдесет и три кв.м./ с начин 

на трайно ползване "Пасище, мера" 

и категория на земята при неполивни 

условия "Десета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02134/18.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010544/16.04.2015г.

3960 4/27/2015 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен, 

представляваща имот № 000012 

/имот с номер нула, нула, нула, нула, 

едно, две/ с площ 16,516 дка 

/шестнадесет дка петстотин и 

шестнадесет кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище, мера" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02133/18.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010545/16.04.2015г.

3961 4/28/2015 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен, 

представляваща имот № 000329 

/имот с номер нула, нула, нула, три, 

две, девет/ с площ 2,892 дка /два дка 

осемстотин деветдесет и два кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02132/18.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010546/16.04.2015г.



3962 4/28/2015 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен, 

представляваща имот № 000038 

/имот с номер нула, нула, нула, нула, 

три, осем/ с площ 3,713 дка /три дка 

седемстотин и тринадесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория на земята при 

неполивни условия "Десета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02135/18.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010537/17.04.2015г.

3963 4/28/2015 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен, 

представляваща имот № 000213 

/имот с номер нула, нула, нула, две, 

едно, три/ с площ 2,479 дка /два дка 

четиристотин седемдесет и девет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Шеста"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02138/18.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010539/17.04.2015г.

3964 4/28/2015 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен, 

представляваща имот № 000039 

/имот с номер нула, нула, нула, нула, 

три, девет/ с площ 23,063 дка 

/двадесет и три дка шестдесет и три 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Десета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02136/18.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010538/17.04.2015г.

3965 4/29/2015 Айтос "Хамам дере" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос, местност 

"Хамам дере", имот № 000305 /имот 

с номер нула, нула, нула, три, нула, 

пет/ с площ 6,313 дка /шест дка 

триста и трнадесет кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07827/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010567/17.04.2015г.



3966 4/29/2015 Айтос "Мангалята" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос, местност 

"Мангалята", имот № 000439 /имот с 

номер нула, нула, нула, четири, три, 

девет/ с площ 6,693 дка /шест дка 

шестстотин деветдесет и три кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07829/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010569/16.04.2015г.

3967 4/29/2015 Айтос "Карнобатски път" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос, местност 

"Карнобатски път", имот № 000378 

/имот с номер нула, нула, нула, три, 

седем, осем/ с площ 5,367 дка /пет 

дка триста шестдесет и седем кв.м./ 

с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07828/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010568/16.04.2015г.

3968 4/29/2015 Съдиево "Парцелите" Земеделска земя 

Землище на село Съдиево, местност 

"Парцелите", имот № 000402 /имот с 

номер нула, нула, нула, четири, нула, 

две/ с площ 36,072дка /тридесет и 

шест дка седемдесет и два кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище с 

храсти" и категория на земята при 

неполивни условия "Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02953/19.03.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010561/16.04.2015г.



3971 5/11/2015 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен, 

представляваща имот № 000111 

/имот с номер нула, нула, нула, едно, 

едно, едно/ с площ18,400 дка 

/осемнадесет дка и четиристотин 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категории на 

земята при неполивни условия: 

"Десета" /17,881/, "Шеста"/0,317/, 

Четвърта /0,202/

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02172/28.04.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010752/04.05.2015г.

4023 5/25/2015 Айтос Сграда "Защитено жилище" със 

застроена площ 375 кв.м. /триста 

седемдесет и пет кв.м./ на един 

етаж, с масивна конструкция, 

построена през 2013г., състояща се 

от: 6 бр. спални, всекидневна, кухня 

с кът за хранене, складови 

помещения, санитарни възли, 

перални помещения, стая персонал. 

Сградата е построена в УПИ II, кв.5 

"б" по плана на гр. Айтос

Преписката съдържа:

1.Скица №725/25.05.2014г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201011002/25.05.2015г.

3.Удостоверение  

№10/21.05.2013г. за въвеждане 

в експлоатация.

За УПИ II, кв.5 "б" по плана на 

гр. Айтос е съставен АОС № 

2510/27.01.2011г. 

Обектът предоставя социалната 

услуга "Защитено жилище" и е 

предназначен за 8 бр. 

обитатели и обслужващ 

персонал.

Отчетната стойност на сграда 

"Защитено жилище" е 367006.24 

лв., съгласно 

инвентаризационен опис и 

сравнителна ведомост към 

30.04.2015г.



4061 6/25/2015 Айтос Общинска част от 549 кв.м.ид.ч. / 

петстотин четиридесет и девет кв.м. 

ид. ч./ от УПИ XXX /урегулиран 

поземлен имот тридесети/ в кв.256 

/квартал двеста петдесет и шести/ по 

плана на град Айтос, отреден "За 

озеленяване", целият с площ 1558 

кв.м. /хиляда петстотин петдесет и 

осем кв.м./

Преписката съдържа:

1.Скица №898/25.06.2015г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011355/25.05.2015г.

4104 7/10/2015 Айтос "Хамам дере" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос, местност 

"Хамам дере", имот № 000223 /имот 

с номер нула, нула, нула, две, две, 

три/ с площ 31,690 дка /тридесет и 

един дка шестстотин и деветдесет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория при 

неполивни условия "Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К08135/10.07.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011481/10.07.2015г.

4105 7/15/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот III /трети/ 

в  кв. 16/шестнадесет/ с площ 685 

кв.м./шестстотин осемдесет и пет 

кв.м./, находящ се извън регулация в 

землището на гр.Айтос по плана на 

"Гробищен парк".

Преписката съдържа:

1.Скица №997/14.07.2015г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201011527/15.07.2015г.

УПИ III в кв. 16 по плана на 

"Гробищен парк"-гр. Айтос е 

част от Имот №159023, актуван 

с АОС №2484/29.12.2010г. 

4144 8/18/2015 Поляново Земеделска земя 

Землище на с.Поляново, 

представляваща имот № 010001 

/имот с номер нула, едно, нула, нула, 

нула, едно/ с площ 15,971 дка 

/петнадесет дка деветстотин 

седемдесет и един кв.м/ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00003/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011804/06.08.2015г.



4148 8/18/2015 Поляново Земеделска земя 

Землище на с.Поляново, 

представляваща имот № 000005 

/имот с номер нула, нула, нула, нула, 

нула, пет/ с площ 7,950 дка /седем 

дка деветстотин и петдесет кв.м/ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Десета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00001/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011802/06.08.2015г.

4150 8/18/2015 Тополица Земеделска земя 

Землище на с.Тополица,  местност 

"Гробищата", представляваща имот 

№ 000280 /имот с номер нула, нула, 

нула, две, осем, нула/ с площ 8,206 

дка /осем дка двеста и шест кв.м/ с 

начин на трайно ползване "Пасище с 

храсти" и категории при неполивни 

условия "Девета" (2,192) и  " Трета" 

(6,013)

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00002/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011797/07.08.2015г.

4152 8/19/2015 Тополица Земеделска земя 

Землище на с.Тополица,  местност 

"Над село", представляваща имот № 

000287 /имот с номер нула, нула, 

нула, две, осем, седем с площ 

121,830 дка /сто двадесет и един дка 

осемстотин и тридесет кв.м/ с начин 

на трайно ползване "Пасище с 

храсти" и категории при неполивни 

условия "Девета" (115,584) и 

 " Трета" (6,246)

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00003/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011796/07.08.2015г.



4154 8/19/2015 Поляново Земеделска земя 

Землище на с.Поляново, 

представляваща имот № 

000079/имот с номер нула, нула, 

нула, нула, седем, девет/ с площ 

145,010 дка /сто четиридесет и пет 

дка и десет кв.м/ с начин на трайно 

ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00002/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011803/06.08.2015г.

4155 8/19/2015 Карагеоргиево Земеделска земя 

Землище на с.Карагеоргиево,  

местност "Ени махле ", 

представляваща имот № 000038 

/имот с номер нула, нула, нула, нула, 

три, осем/ с площ 63,855 дка 

/шестдесет и три дка и осемстотин 

петдесет и пет кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категории на земята при неполивни 

условия: "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00001/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011789/06.08.2015г.

4156 8/19/2015 Айтос Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос,  местност 

"Чеменлията", представляваща имот 

№ 000854 /имот с номер нула, нула, 

нула, осем, пет, четири/ с площ 3,815 

дка /три дка и осемстотин  и 

петнадесет кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище, мера" и 

категории на земята при неполивни 

условия: "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00010/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011795/07.08.2015г.



4157 8/20/2015 Айтос Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос,  местност 

"Стамбол сърта", представляваща 

имот № 000804 /имот с номер нула, 

нула, нула, осем, нула, четири/ с 

площ 3,604 дка /три дка и  

шестстотин и четири кв.м./ с начин 

на трайно ползване "Пасище, мера" 

и категории на земята при неполивни 

условия: "Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00009/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011794/07.08.2015г.

4159 8/21/2015 Айтос Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос,  местност 

"Могилата", представляваща имот № 

000615 /имот с номер нула, нула, 

нула, шест, едно, пет/ с площ 5,578 

дка /пет дка   петстотин седемдесет 

и осем кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище, мера" и 

категории на земята при неполивни 

условия: "Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00008/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011793/07.08.2015г.

4160 8/21/2015 Айтос Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос,  местност 

"Чеменлията", представляваща имот 

№ 000487 /имот с номер нула, нула, 

нула, четири, осем, седем/ с площ 

10.707 дка /десет дка седемстотин и 

седем кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище с храсти" и 

категории на земята при неполивни 

условия: "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00006/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011792/07.08.2015г.

4162 8/25/2015 Айтос Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос,  местност 

"Мангалята", представляваща имот 

№ 000261 /имот с номер нула, нула, 

нула, две, шест, едно/ с площ 4,030 

дка /четири дка  и тридесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категории на земята при 

неполивни условия: "Седма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00002/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011791/07.08.2015г.



4163 8/25/2015 Тополица Земеделска земя 

Землище на с.Тополица,  местност 

"Гробищата", представляваща имот 

№ 000277 /имот с номер нула, нула, 

нула, две, седем, седем/ с площ 

45,730 дка /четиридесет и пет дка 

седемстотин и тридесет кв.м/ с 

начин на трайно ползване "Пасище с 

храсти" и категории при неполивни 

условия "Девета" (45,548) и  " Трета" 

(0,182)

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00001/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011798/07.08.2015г.

4164 8/25/2015 Карагеоргиево Земеделска земя 

Землище на с.Карагеоргиево,  

местност "Кабалъка", 

представляваща имот № 000123 

/имот с номер нула, нула, нула, едно, 

две, три/ с площ 69,308 дка 

/шестдесет и девет дка триста и 

осем кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище с храсти" и 

категории на земята при неполивни 

условия: "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00002/05.08.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011790/06.08.2015г.

4166 9/10/2015 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Татарски ниви", представляващ 

имот № 139038 /имот с номер сто 

тридесет и девет, нула, тридесет и 

осми/ с площ 3,611 дка /три дка 

шестстотин и единадесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№Ф06528/19.06.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011336/25.06.2015г.

Имот №139038 е получен от 

разделянето на имот №139031.

Актът е отписан със заповед 

№РД-08-337/10.05.2016г.

     



4167 9/10/2015 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Татарски ниви", представляващ 

имот № 139039 /имот с номер сто 

тридесет и девет, нула, тридесет и 

девети/ с площ 0,925 дка 

/деветстотин двадесет и пет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№Ф06529/19.06.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011337/25.06.2015г.

Имот №139039 е получен от 

разделянето на имот №139031.

     

4168 9/10/2015 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Татарски ниви", представляващ 

имот № 139040 /имот с номер сто 

тридесет и девет, нула, 

четиридесети/ с площ 536,021 дка 

/петстотин тридесет и шест дка и 

двадесет и един кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№Ф06530/19.06.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011338/25.06.2015г.

Имот №139040 е получен от 

разделянето на имот №139031.

     



4195 11/24/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XII 

/дванадесети/ в  кв. 

17/седемнадесет/ с площ 815 

кв.м./осемстотин и петнадесет кв.м./, 

находящ се извън регулация в 

землището на гр.Айтос по плана на 

"Гробищен парк".

Преписката съдържа:

1.Скица №1498/23.11.2015г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201012920/24.11.2015г.

УПИ XII в кв. 17 по плана на 

"Гробищен парк"-гр. Айтос е 

част от Имот №521001, актуван 

с АОС №639/08.11.1999г. 

Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-917/04.12.2015г.

За имота е съставен АПОС 

№4207/04.12.2015г.

4196 11/24/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XIV 

/четиринадесети/ в  кв. 

17/седемнадесет/ с площ 864 

кв.м./осемстотин шестдесет и четири 

кв.м./, находящ се извън регулация в 

землището на гр.Айтос по плана на 

"Гробищен парк".

Преписката съдържа:

1.Скица №1499/23.11.2015г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201012920/24.11.2015г.

УПИ XIV в кв. 17 по плана на 

"Гробищен парк"-гр. Айтос е 

част от Имот №521001, актуван 

с АОС №639/08.11.1999г. 

Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-917/04.12.2015г.

За имота е съставен АПОС 

№4207/04.12.2015г.



4207 12/4/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XII 

/дванадесети/ в  кв. 

17/седемнадесет/ с площ 1802 

кв.м./хиляда осемстотин и два кв.м./, 

находящ се извън регулация в 

землището на гр.Айтос по плана на 

"Гробищен парк", отреден  "за 

гробища и ритуален дом".

Преписката съдържа:

1.Скица №1574/04.12.2015г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201013033/04.12.2015г.

   Новият УПИ XII в кв. 17 по 

плана на "Гробищен парк"-гр. 

Айтос е образуван от 

обединяването на УПИ XII-

/АПОС №4195/24.11.2015г./и 

УПИ XIV-/АПОС 

№4196/24.11.2015г./  в кв 17 по 

плана на "Гробищен парк"-гр. 

Айтос  със Заповед РД-08-

902/02.12.2015г. за ПУП-ПРЗ на 

Кмета на Община Айтос.

4208 12/22/2015 Пещерско Земеделска земя 

Землище на с.Пещерско, 

представляваща имот № 

000103/имот с номер нула, нула, 

нула, едно, нула, три/ с площ 5,748 

дка /пет дка седемстотин и 

четиридесет и осем кв.м/ с начин на 

трайно ползване "Храсти" и 

категория при неполивни условия 

"Десета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00161/18.12.2015г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201013135/18.12.2015г.


