
Документ № Дата Населено място Местност Описание Забележки

3597 2/25/2014 Айтос ЗОЖ Животновъдна база-гр. Айтос
Землище на гр. Айтос - м. "Зона за 

отглеждане на животни"

УПИ IX,  /Урегулиран поземлен имот 
девети/, в кв.19/деветнадесети/  с 

площ 400 кв.м. /четиристотин кв.м./

Преписката съдържа :

Скица: 114/27.01.2014г.
Удостоверение за данъчна 

оценка: № 

5201006118/17.02.2013г.
Имотът е продаден с дог. 
№304/23.06.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-547/10.07.2014г.

3574 1/6/2014 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Трите братя"

ПИ № 2997 /поземлен имот с номер 

две хиляди деветстотин деветдесет  
и седми/ с площ 837 кв.м. 

/осемстотин тридесет и седем  кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1364/22.11.2013 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201005430/03.12.2013г.
Имотът епродаден с дог. 
№370/06.01.2015г.
Актът еотписан със зап. № РД-

08-255/07.04.2015г.

3575 1/6/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Провадийско шосе"

ПИ № 341 /поземлен имот с номер 

триста четиридесет и първи/ с площ 

921 кв.м. /деветстотин двадесет и 

един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1311/12.11.2013 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201005421/03.12.2013г.
Имотът е продаден с дог. № 

292/09.04.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-344/22.05.2014г.

3576 1/6/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 320 /поземлен имот с номер 

триста и двадесети/ с площ 1229 

кв.м. /хиляда двеста двадесет и 

девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1310/12.11.2013 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201005420/03.12.2013г.
Имотът е продаден с дог. № 

293/10.04.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-343/22.05.2014г.

АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2014г.-31.12.2014г.



3577 1/6/2014 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Набожната къща"

ПИ № 212 /поземлен имот с номер 

двеста и дванадесети/ с площ 1263 

кв.м. /хиляда двеста шестдесет и три 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1301/12.11.2013 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201005423/03.12.2013г.
Имотът е продаден с дог. № 

294/10.04.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-342/22.05.2014г.

3578 1/6/2014 Карагеоргиево "Яката" Земеделска земя 

Землище на с.Карагеоргиево, 

местност "Яката",  представляващ 

имот № 054011 /имот с номер нула 

петдесет и четири, нула, единадесет/ 
с площ 1.558 дка. /един дка 

петстотин петдесет и осем кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица 

№К03092/25.11.2013г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
Удостоверение за дан. оценка 

№5201005351/25.11.2013г.
Имотът е продаден с дог. 
№314/14.07.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-819/13.10.2014г.



3582 1/23/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот XVII-

3495, 3496 /седемнадесети за три 

хиляди четиристотин деветдесет и 

пети, три хиляди четиристотин 

деветдесет и шести/ в кв. 187 /сто 

осемдесет и седми/ по плана на 

гр.Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 571 кв.м. 

/петстотин седемдесет и един кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 407/презаверена на 

07.01.2014 год. на Община 

Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201005837/22.01.2014 год.

3. Акт за държавна собственост  
№ 1795/11.03.1992год. 

4. Искане № 06-00-

263/02.10.2012 год.

5. Заповед № РД-11-

358/13.11.2012 год. на Областен 

управител на област Бургас
УПИ XVII-3495.3496, кв. 187, 

гр.Айтос е съставено от два ПИ:

- Върху УПИ XVII-3495, 3496 кв. 

187 с Договор от 12.03.1992г. е 

отстъпено право на строеж на 

Халил Кадир Местан и със 

Заповед № РД-09-

30/08.02.1995г. е отстъпено 

право на строеж на Марин 

Ралев Ментанов.

3583 1/30/2014 Айтос "Могилата" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос, местност 
""Могилата" представляващ имот № 

182011 /имот с номер сто осемдесет 
и две,нула , единадесети/ с площ 

2,075 дка. /два дка. седемдесет и пет 
кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа:

Скица № К07214/22.01.2014 г. - 
изд. от ОСЗ - Айтос
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201005894/28.01.2014г.



3584 2/12/2014 с.Топчийско              Сграда "Музейна сбирка" със 

застроена площ 82 кв.м. / осемдесет 
и два кв.м./ на един, с масивна 

конструкция, построена през 1977г., 
състояща се от: зала, приемна, стая  

и в сутерен-тоалетна и склад. 

Сградата е построена в Им. № 

000552 в района на "Паметника" в 

с.Топчийско.

Преписката съдържа:

1. Скица № К00328/11.02.2014г.-
ОСЗ Руен
2. Удостоверение за данъчна 

оценка Изх. № 

5209004633/11.02.2014г.
3. Заповед на Областен 

Управител № РД-11-

755/07.09.1999г.

3585 2/12/2014 Айтос Общинска част /придаваема/ от 3 

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

1462 /урегулиран поземлен имот 
четиринадесети за хиляда 

четиристотин шестдесет и втори/ в 

кв.86 /квартал осемдесет и шести/ по 

плана на гр.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 

311кв.м. /триста и единадесет кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 161/30.01.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201006064/11.02.2014 г.
3. Нотариален акт № 69, т. II, 
рег. № 4318, д. № 2564/1999г. 
Имотът е продаден с договор № 

298/12.05.2014г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-316/13.05.2014г.

3586 2/12/2014 Айтос Общинска част /придаваема/ от 26 

кв.м.ид.ч. /двадесет и шест кв.м. ид. 

ч./ от УПИ II-4514 /урегулиран 

поземлен имот втори за четири 

хиляди петстотин и четиринадесети/ 

в кв.57 А /квартал петдесет и седми 

А/ по плана на гр.Айтос, отреден за 

"Производствени и складови 

дейности", , целият с площ  3 126 

кв.м. / три хиляди сто двадесет и 

шест кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 165/31.01.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201006060/11.02.2014 г.
3. Нотариален акт № 107, т. II, 
рег. № 1254, д. № 

172/12.03.2013г., вписан в 

Служба по вписванията с Вх. 
Рег. №778/776 от 13.03.2013г., 
Акт №86, том 3, дело № 

357/2013г.   
Имотът е продаден с дог. 
№299/14.05.2014г
Актът е отписан със зап. № РД-

08-332/19.05.2014г.



3587 2/18/2014 Тополица "Арка" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност 
"Арка",  представляващ имот № 

000060 /имот с номер четири нули, 

шестдесет/ с площ 0.346 дка. /триста 

четиридесет и шест кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Нива" и категория 

на земята при неполивни условия 

"Пета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К02350/16.01.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
Удостоверение за дан. оценка 

№5201005771/16.01.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№311/01.07.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-546/10.07.2014г.

3588 2/19/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 429 /поземлен имот с номер 

четиристотин двадесет и девети/ с 

площ 1806 кв.м. /хиляда осемстотин 

и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 53/14.01.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006122/17.02.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№302/23.06.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-544/10.07.2014г.

3589 2/19/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 430 /поземлен имот с номер 

четиристотин и тридесети/ с площ 

1195 кв.м. /хиляда сто деветдесет и 

пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 55/15.01.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006115/17.02.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№303/23.06.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-544/10.07.2014г.

3590 2/19/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 702 /поземлен имот с номер 

седемстотин и втори/ с площ 1045 

кв.м. /хиляда четиридесет и пет 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 97/27.01.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006104/17.02.2014г.

Имотът е продаден с дог. 
№306/30.06.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-602/21.07.2014г.



3591 2/19/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1103 /поземлен имот с номер 

хиляда сто и трети/ с площ 1398 

кв.м. /хиляда триста деветдесет и 

осем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 101/27.01.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006105/17.02.2014г.

3592 2/20/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1326 /поземлен имот с номeр 

хиляда триста двадесет и шести/ с 

площ 682 кв.м. /шестстотин 

осемдесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 102/27.01.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006117/17.02.2014г.
Имотът е продаден с 

дог.№308/30.06.2014г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-658/14.08.2014г.

3593 2/20/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1327 /поземлен имот с номeр 

хиляда триста двадесет и седми/ с 

площ 607 кв.м. /шестстотин и седем 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 103/27.01.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006112/17.02.2014г.

Имотът е продаден с 

дог.№307/30.06.2014г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-658/14.08.2014г.

3594 2/24/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1033 /поземлен имот с номeр 

хиляда тридесет и трети/ с площ 583 

кв.м. /петстотин осемдесет и три 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 99/27.01.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006111/17.02.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№300/23.06.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-544/10.07.2014г.



3595 2/24/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1034 /поземлен имот с номeр 

хиляда тридесет и четвърти/ с площ 

591 кв.м. /петстотин деветдесет и 

един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 100/27.01.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006110/17.02.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№301/23.06.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-544/10.07.2014г.

3596 2/24/2014 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Набожната къща"

ПИ № 203 /поземлен имот с номeр 

двеста и трети/ с площ 5678 кв.м. 

/пет хиляди шестстотин седемдесет 
и осем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 52/14.01.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006113/17.02.2014г.

Имотът е продаден с дог. 
№309/30.06.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-603/21.07.2014г.

3600 3/10/2014 Пещерско "Стопански двор" Земеделска земя 

Землище на с.Пещерско, местност 
"Стопански двор",  представляващ 

имот № 070014 /имот с номер нула 

седем, нула, нула четиринадесет/ с 

площ 1.772 дка /един дка 

седемстотин седемдесет и два кв.м./ 

с начин на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица 

№К01962/25.02.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
Удостоверение за дан. оценка 

№5201006337/05.03.2014г.
Имотът е образуван от имот № 

070010

Имотът е продаден с дог. 
№310/01.07.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-544/10.07.2014г.



3601 3/10/2014 Карагеоргиево "Кабалъка" Земеделска земя 

Землище на с.Карагеоргиево, 

местност "Кабалъка",  

представляващ имот № 026025 

/имот с номер нула двадесет и шест, 
нула, двадесет и пет/ с площ 5.221 

дка /пет дка двеста двадесет и един 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Девета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К03214/25.02.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
Удостоверение за дан. оценка 

№5201006333/05.03.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№313/14.07.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-819/13.10.2014г.

3603 4/1/2014 Съдиево Общинска част /придаваема/ от 11 

кв.м .ид.ч. /единадесет кв.м. ид. ч./ от 
УПИ VII-360 /урегулиран поземлен 

имот седми за триста и шестдесети/ 

в кв.39/квартал тридесет и девети/ 

по плана на с.Съдиево, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", , целият с площ  493 

кв.м / четиристотин деветдесет и три 

кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 331/21.03.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201006626/31.03.2014 г.
3. Нотариален акт  № 8, т. II, рег. 
№ 1144, д. № 174/2014г., вписан 

в Служба по вписванията с Вх. 
Рег. №723 от 12.03.2014г., Акт 
№87, том 3, дело № 333/2014г.   

Имотът е продаден с дог. 
№315/17.07.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-604/21.07.2014г.

3604 4/2/2014 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Набожната къща"

ПИ № 229 /поземлен имот с номeр 

двеста двадесет и девети/ с площ 

1028 кв.м. /хиляда двадесет и осем 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 306/18.03.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006591/26.03.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№329/18.08.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-821/13.10.2014г.



3605 4/2/2014 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Набожната къща"

ПИ № 43 /поземлен имот с номeр 

четиридесет и трети/ с площ 534 

кв.м. /петстотин тридесет и четири 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 305/18.03.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006592/26.03.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№320/12.0.8.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-727/08.09.2014г.

3610 4/8/2014 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Помпена станция"

ПИ № 32 /поземлен имот с номeр 

тридесет и втори/ с площ 1311 кв.м. 

/хиляда триста и единадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 195/13.02.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006589/26.03.2014г.

3613 4/10/2014 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Помпена станция"

ПИ № 39 /поземлен имот с номeр 

тридесет и девети/ с площ 834 кв.м. 

/осемстотин тридесет и четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 196/13.02.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006587/26.03.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№328/18.0.8.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-728/08.09.2014г.

3614 4/10/2014 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Помпена станция"

ПИ № 38 /поземлен имот с номeр 

тридесет и осми/ с площ 791 кв.м 

/седемстотин деветдесет и един 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 320/20.03.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006588/26.03.2014г.

3615 4/11/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 515 /поземлен имот с номер 

петстотин и петнадесети/ с площ 

1753 кв.м. /хиляда седемстотин 

петдесет и три кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 213/18.02.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006594/26.03.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№327/18.08.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-726/08.09.2014г.



3616 4/11/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 517 /поземлен имот с номер 

петстотин и седемнадесети/ с площ 

968 кв.м. /деветстотин шестдесет и 

осем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 214/18.02.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006595/26.03.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№331/21.08.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-726/08.09.2014г.

3617 4/11/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 518 /поземлен имот с номер 

петстотин и осемнадесети/ с площ 

1572 кв.м. /хиляда петстотин 

седемдесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 215/18.02.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006596/26.03.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№332/21.08.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-726/08.09.2014г.

3618 4/11/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 519 /поземлен имот с номер 

петстотин и деветнадесети/ с площ 

1131 кв.м. /хиляда сто тридесет и 

един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 216/18.02.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006597/26.03.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№333/21.08.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-726/08.09.2014г.

3619 4/11/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 831 /поземлен имот с номер 

осемстотин тридесет и първи/ с 

площ 1228 кв.м. /хиляда двеста 

двадесет и осем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 313/19.03.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006598/26.03.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№323/12.08.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-726/08.09.2014г.



3620 4/11/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 832 /поземлен имот с номер 

осемстотин тридесет и втори/ с площ 

929 кв.м. /деветстотин двадесет и 

девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 307/18.03.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006599/26.03.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№324/12.08.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-726/08.09.2014г.

3621 4/11/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1163 /поземлен имот с номер 

хиляда сто шестдесет и трети/ с 

площ 265 кв.м. /двеста шестдесет и 

пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 308/18.03.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006600/26.03.2014г.

Имотът е продаден с дог. 
№359/17.12.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-12/12.01.2015г.

3622 4/11/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1164 /поземлен имот с номер 

хиляда сто шестдесет и четвърти/ с 

площ 206 кв.м /двеста и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 309/18.03.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201006601/26.03.2014г.
Имотът епродаден с дог. 
№360/05.12.2014г.
Актът еотписан със зап. №РД-08-

12/12.01.2015г.

3623 4/14/2014 Айтос "Кара меше" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос, местност 
"Кара меше",  представляващ имот 
№ 442001 /имот с номер 

четиристотин четиридесет и две, 

нула, нула първи/ с площ 16.374 дка 

/шестнадесет дка триста седемдесет 
и четири кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица № К07342/08.04.2014г 
,изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006709/09.04.2014г.



3624 4/15/2014 Айтос "Кара меше" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос, местност 
"Кара меше",  представляващ имот 
№ 444001 /имот с номер 

четиристотин четиридесет и четири, 

нула, нула първи/ с площ 17,492 дка 

/седемнадесет дка четиристотин 

деветдесет и два кв.м/ с начин на 

трайно ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица № К07343/08.04.2014г 
,изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006708/14.04.2014г.

3625 4/16/2014 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Чеменлията"

Имот № 311004 /имот с номер триста 

и единадесет, нула, нула, четвърти/ 

с площ 6.450 дка /шест дка, 

четиристотин и петдесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Лозе" и 

категория при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа:

1.Скица № К 07364/11.04.2014г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201006804/15.04.2014г.

3626 4/16/2014 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Чеменлията"

Имот № 313003 /имот с номер триста 

и тринадесет, нула, нула, трерти/ с 

площ 1,991 дка /един дка, 

деветстотин деветдесет и един кв.м/ 

с начин на трайно ползване "Лозе" и 

категория при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа:

1.Скица № К 07365/11.04.2014г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201006803/15.04.2014г.



3641 4/28/2014 Айтос Общинска част от 2708 кв.м. ид. ч. 

/две хиляди седемстотин и осем 

кв.м. ид. ч./, представляваща ПИ 

№3077 /поземлен имот с номер три 

хиляди седемдесет и седми/, за 

който е отреден УПИ XXI-4469, 3077 / 

урегулиран поземлен имот двадесет 
и първи за четири хиляди 

четиристотин шестдесет и девети, 

три хиляди седемдесет и седми/ в 

кв.257  /квартал двеста петдесет и 

седми/ по плана на гр.Айтос, 

отреден за "Производствени и 

складови дейности", целият с площ  

4914 кв.м. / четири хиляди 

деветстотин и четиринадесет кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 403/09.04.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201006937/28.04.2014 г.
3. Нотариален акт № 7, т. X, рег. 
№ 5806, д. № 1049/07.12.2012г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №4761/4756 от 
10.12.2012г., Акт №51, том 17, 

дело № 2044/2012г.   
Имотът е продаден с дог. 
№312/11.07.2014г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-611/23.07.2014г.

3642 4/29/2014 Айтос Сграда "Защитено жилище" със 

зъстроена 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 №483/28.04.2014г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201006953/29.04.2014г.
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.

Актът е отписан със зап.№РД-08-

379/25.05.2015г.
За имота е съставен АОС 

№4023/25.05.2015г.



3644 5/21/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1259 /поземлен имот с номер 

хиляда двеста петдесет и девети/ с 

площ 781 кв.м /седемстотин 

осемдесет и един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 607/12.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201007074/15.05.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№342/19.09.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-818/13.10.2014г.

3645 5/21/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1260 /поземлен имот с номер 

хиляда двеста и шестдесети/ с площ 

600 кв.м /шестстотин кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 606/12.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201007072/16.05.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№343/19.09.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-818/13.10.2014г.

3646 5/21/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1261 /поземлен имот с номер 

хиляда двеста и шестдесет и първи/ 

с площ 1228 кв.м /хиляда двеста 

двадесет и осем кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 605/12.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201007078/15.05.2014г.

Имотът е продаден с дог. 
№344/19.09.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-818/13.10.2014г.

3647 5/21/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Провадийско шосе"

ПИ № 506 /поземлен имот с номер 

петстотин и шести/ с площ 547 кв.м. 

/петстотин четиридесет и седем 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 455/22.04.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201007068/16.05.2014г.
Имотът е продаден с дог. № 

345/23.09.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-851/27.10.014г.



3648 5/21/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Провадийско шосе"

ПИ № 518 /поземлен имот с номер 

петстотин и осемнадесети/ с площ 

1119 кв.м /хиляда сто и 

деветнадесет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 456/22.04.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201007073/16.05.2014г.
Имотът е продаден с дог. № 

346/23.09.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-851/27.10.014г.

3649 5/21/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Провадийско шосе"

ПИ № 519 /поземлен имот с номер 

петстотин и деветнадесети/ с площ 

572 кв.м /петстотин седемдесет и 

два кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 456/22.04.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201007073/16.05.2014г.
Имотът е продаден с дог. № 

347/23.09.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-851/27.10.014г.

3650 5/22/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 123 /поземлен имот с номер 

сто двадесет и трети/ с площ 777 

кв.м /седемстотин седемдесет и 

седем кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 414/11.04.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201007100/19.05.2014г.
Имотът е продаден с дог. 
№330/18.08.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-815/13.10.2014г.

3651 5/26/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот III 
/урегулиран поземлен имот трети/ в 

кв.257 /двеста петдесет и седми/ по 

плана на гр.Айтос, с площ 5227  кв.м. 

/пет хиляди двеста двадесет и седем 

кв.м./, отреден "за безалкохолни 

напитки".

Преписката съдържа:

1.Скица №437/16.04.2014г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201006935/28.04.2014г.



3653 5/30/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот ІІI-301 

/трети за триста и едно/ в кв. 29а 

/двадесет и девети "а"/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 648 

кв.м. /шестстотин четиридесет и 

осем кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 661/26.5.2014 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007170/29.05.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1371/10.04.1984год.

4. Искане № 06-00-12/09.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

147/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас
Върху парцел ІІІ в кв.29а  по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Лютви Сабриев Шерифов със 

заповед №РД-09-

137/23.04.1984г. и Мюмюн 

Сабриев Шерифов със заповед 

№РД-09-139/23.04.1984г.



3654 5/30/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот ІV-

302,303 /четвърти за триста и две, 

триста и три/ в кв. 29а /двадесет и 

девети "а"/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 579 

кв.м. /петстотин седемдесет и девет 
кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 660/26.5.2014 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007175/29.05.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1372/10.04.1984год.

4. Искане № 06-00-8/09.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

149/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас
Върху парцел ІV в кв.29а по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Сабахтин Мухаремов Велиев 

със заповед №РД-09-

110/06.04.1984г. и Рамадан 

Мурадов Ахмедов със заповед 

№РД-09-111/06.04.1984г.

3655 6/2/2014 Айтос "Мариш пунар" Земеделска земя 

Землище на с. Караново, местност 
"Мариш пунар",  представляващ 

имот № 013004 /имот с номер нула, 

едно, три, нула, нула, четвърти/ с 

площ 60,417 дка /шестдесет дка 

четиристотин и седемнадесет кв.м/ с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица № К04101/08.04.2014г 
,изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006707/09.04.2014г.
Имотът е образуван от имот № 

013002



3656 6/2/2014 Айтос "Мариш пунар" Земеделска земя 

Землище на с. Караново, местност 
"Мариш пунар",  представляващ 

имот № 013019 /имот с номер нула, 

едно, три, нула, деветнадесети/ с 

площ 997,068 дка /деветстотин 

деветдесет и седем дка шестдесет и 

осем кв.м/ с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица № К04102/08.04.2014г 
,изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006706/09.04.2014г.
Имотът е образуван от имот № 

013009

3657 6/4/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот VІІІ-307 

/осми за триста и седми/ в кв. 29а 

/двадесет и девети "а"/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 586 

кв.м. /петстотин осемдесет и шест 
кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 656/26.5.2014 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007185/29.05.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1376/10.04.1984год.

4. Искане № 06-00-10/09.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

119/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас
Върху парцел VІІІ в кв.29а по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Стефан Янков Мирчев със 

заповед №РД-09-

438/04.11.1986г.



3658 6/4/2014 Съдиево Общинска част /придаваема/ от 1.5 

кв.м .ид.ч. /един и половина кв.м. ид. 

ч./ от УПИ IX-58 /урегулиран 

поземлен имот девети за петдесет и 

осми / в кв.24/квартал двадесет и 

четвърти/ по плана на с.Съдиево, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ  809 

кв.м. / осемстотин и девет кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 644/22.05.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201007208/03.06.2014 г.
3. Нотариален акт № 69, т. V, 

рег. № 4761, д. № 713/2012г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №3556/3551 от 
25.09.2012г., Акт №16, том 13, 

дело № 1440/2012г.   
Имотът е продаден с 

дог.№316/12.08.2014г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-659/14.08.2014г.

3659 6/5/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот ІХ-308 

/девети за триста и осми/ в кв. 29а 

/двадесет и девети "а"/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 675 

кв.м. /шестстотин седемдесет и пет 
кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 655/26.5.2014 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007189/30.05.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1377/10.04.1984год.

4. Искане № 06-00-19/10.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

155/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас
Върху парцел ІХ в кв.29а по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Радостин Асенов Асенов със 

заповед №РД-09-70/24.02.1987г.



3660 6/5/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот VII-306 

/седми за триста и шести/ в кв. 29а 

/двадесет и девети "а"/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 579 

кв.м. /петстотин седемдесет и девет 
кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 657/26.5.2014 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007172/28.05.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1375/10.04.1984год.

4. Искане № 06-00-19/09.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

150/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас
Върху парцел VII в кв.29а по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Сабин Янков Минчев със 

заповед №РД-09-

437/04.11.1986г.
      С Договор №436/07.09.2015г. 
е учредено право на 

пристрояване на надстрояване в 

полза на Назмие Яшарова 

Керимова 



3661 6/5/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот ХІІ-311 

/дванадесети за триста и 

единадесети/ в кв. 29б /двадесет и 

девети "б"/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 580 

кв.м. /петстотин и осемдесет кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 654/26.5.2014 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007188/30.05.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1380/10.04.1984год.

4. Искане № 06-00-11/09.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

151/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас
Върху парцел ХІІ в кв.29а по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Радован Денисов Чолаков със 

заповед №РД-09-

405/04.08.1987г. Парцел ХІІ в 

кв.29а е идентичен с УПИ ХІІ-
311 в кв.29б съгласно Заповед 

№РД-08-38/21.01.2004г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево.



3662 6/9/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XIV-313, 

314 /четиринадесети за триста и 

тринадесети, триста и 

четиринадесети/ в кв. 29б /двадесет 
и девети "б"/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 724 

кв.м. /седемстотин двадесет и 

четири кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 651/26.5.2014 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007187/30.05.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1382/10.04.1984год.

4. Искане № 06-00-20/10.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

130/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас
Върху парцел XIV в кв.29а по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Сали Хасанов Салиев със 

заповед №РД-09-

385/09.11.1984г. и Джеладин 

Бекиров Шакиров със Заповед 

№ РД-09-284/09.11.1984г.
Парцел XIV в кв.29а е идентичен 

XIV-313, 314 в кв. 29б съгласно 

Заповед №РД-08-38/21.01.2004г. 
за промяна в плана на 

регулацията на с.Карагеоргиево.



3663 6/9/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XIII-312 

/тринадесети за триста и 

дванадесети/ в кв. 29б /двадесет и 

девети "б"/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 582 

кв.м. /петстотин осемдесет и два 

кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 652/26.5.2014 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007190/30.05.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1381/10.04.1984год.

4. Искане № 06-00-6/08.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

24/28.01.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас
Върху парцел  УПИ XIII-312 в 

кв.29а по плана на 

с.Карагеоргиево е отстъпено 

право на строеж на Ясен 

Антонов Щерев със заповед 

№РД-09-601/16.12.1988г. 
Парцел XIII в кв.29а е идентичен 

с УПИ XIII-312 в кв. 29б съгласно 

Заповед №РД-08-38/21.01.2004г. 
за промяна в плана на 

регулацията на с.Карагеоргиево.



3664 6/10/2014 Лясково Общинска част /придаваема/ от 68 

кв.м .ид.ч. /шестдесет и осем кв.м. 

ид. ч./ от УПИ XIII-186 /урегулиран 

поземлен имот ринадесети за сто 

осемдесет и шести / в кв.28/квартал 

двадесет и осми/ по плана на 

с.Лясково, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ  1947 

кв.м. / хиляда деветстотин 

четиридесет и седем кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 680/31.05.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201007246/09.06.2014 г.
3. Нотариален акт № 69, т. V, 

рег. № 4761, д. № 713/2012г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №3556/3551 от 
25.09.2012г., Акт №16, том 13, 

дело № 1440/2012г.
Имотът е продаден с договор 

№349/24.09.2014г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-768/25.09.2014г.  



3666 6/17/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот VII-общ 

/седми-общински/ в кв. 33 /тридесет 
и трети/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 505 

кв.м. /петстотин и пет кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 706/06.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007300/11.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1463/29.08.1995год.

4. Искане № 06-00-58/25.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

165/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел VII в кв.33 по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Гюрсел Мурад Мурад  със 

Заповед № РД-09-

220/29.08.1995г. 
Парцел VII-общ в кв.33 е 

идентичен с УПИ VII-общ в кв. 

33 съгласно Заповед 

№1213/17.11.1975г. за промяна 

в плана на регулацията на 

с.Карагеоргиево. Разликата от 5 

кв.м. в площта на УПИ VII-общ. в 

кв.33 по АДС и по скица се 

дължи на цифровизацията.



3667 6/17/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот IV-общ 

/четвърти-общински/ в кв. 32 

/тридесет и втори/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 503 

кв.м. /петстотин и три кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 686/04.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007301/11.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1353/29.02.1984год.

4. Искане № 06-00-47/23.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

171/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел IV в кв.32 по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Бехчет Рахимов Расимов  със 

Заповед № РД-09-

68/24.02.1987г. 
Парцел IV в кв.32 е идентичен с 

УПИ IV-общ в кв. 32 съгласно 

Заповед №1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. Разликата 

от 3 кв.м. в площта на УПИ IV-

общ. в кв.32 по АДС и по скица 

се дължи на цифровизацията на 

плана.



3668 6/19/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот V-общ 

/пети-общински/ в кв. 33 /тридесет и 

трети/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 672 кв.м. 

/шестстотин седемдесет и два кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 699/06.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007308/12.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1363/14.02.1984год.

4. Искане № 06-00-60/25.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

141/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел V в кв.33 по плана 

на с.Карагеоргиево е отстъпено 

право на строеж на Зафир 

Демирев Демирев  със Заповед 

№ РД-09-519/19.10.1988г. 
Парцел V-общ в кв.33 е 

идентичен с УПИ V-общ в кв. 33 

съгласно Заповед 

№1213/17.11.1975г. за промяна 

в плана на регулацията на 

с.Карагеоргиево. 

Разликата от 62 кв.м. в площта 

на УПИ V-общ. в кв.33 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3669 6/19/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот IV-общ 

/четвърти-общински/ в кв. 33 

/тридесет и трети/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 647 

кв.м. /шестстотин четиридесет и 

седем кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 698/06.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007302/11.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1362/14.02.1984год.

4. Искане № 06-00-52/24.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

123/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел IV-общ в кв.33 по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Ася Северинова Моллова  със 

Заповед № РД-09-

399/04.08.1987г. 
Парцел IV-общ в кв.33 е 

идентичен с УПИ IV-общ в кв. 33 

съгласно Заповед 

№1213/17.11.1975г. за промяна 

в плана на регулацията на 

с.Карагеоргиево. 

Разликата от 33 кв.м. в площта 

на УПИ IV-общ. в кв.33 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3670 6/19/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот III-общ 

/трети-общински/ в кв. 33 /тридесет и 

трети/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 605 кв.м. 

/шестстотин и пет кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 696/05.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007309/12.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1361/14.02.1984год.

4. Искане № 06-00-18/10.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

167/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел III в кв.33 по плана 

на с.Карагеоргиево е отстъпено 

право на строеж на Тахирюмер 

Мюмюнов Тахиров  със Заповед 

№ РД-09-45/27.02.1984г. и 

Сабахтин Хазимов Алиев със 

Заповед № РД-09-

46/27.02.1984г. 
Парцел III-общ в кв.33 е 

идентичен с УПИ III-общ в кв. 33 

съгласно Заповед 

№1213/17.11.1975г. за промяна 

в плана на регулацията на 

с.Карагеоргиево. 

Разликата от 10 кв.м. в площта 

на УПИ III-общ. в кв.33 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3671 6/23/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот II-общ 

/втори-общински/ в кв. 33 /тридесет и 

трети/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 576 кв.м. 

/петстотин седемдесет и шест кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 695/05.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007306/12.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1360/14.02.1984год.

4. Искане № 06-00-54/24.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

121/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел II в кв.33 по плана 

на с.Карагеоргиево е отстъпено 

право на строеж на Eмил 

Методиев Кралев  със Заповед 

№ РД-09-69/24.02.1987г. 
Парцел II в кв.33 е идентичен с 

УПИ II-общ в кв. 33 съгласно 

Заповед №1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

Разликата от 9 кв.м. в площта на 

УПИ II-общ. в кв.33 по АДС и по 

скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3672 6/23/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот I-общ 

/първи-общински/ в кв. 33 /тридесет и 

трети/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 692 кв.м. 

/шестстотин деветдесет и два кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 694/05.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007305/12.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1359/14.02.1984год.

4. Искане № 06-00-53/24.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

124/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел I-общ в кв.33 по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Рафет Тефиков Юсеиров  със 

Заповед № РД-09-

60/06.03.1984г. и Лютви Тефиков 

Юзеиров със Заповед № РД-09-

61/06.03.1984г. 
Парцел I-общ. в кв.33 е 

идентичен с УПИ I-общ в кв. 33 

съгласно Заповед 

№1213/17.11.1975г. за промяна 

в плана на регулацията на 

с.Карагеоргиево. 

Разликата от 27 кв.м. в площта 

на УПИ I-общ. в кв.33 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3673 6/24/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот VI-общ 

/шести-общински/ в кв. 33 /тридесет 
и трети/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 701 

кв.м. /седемстотин е един кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 700/06.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007354/19.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1364/14.02.1984год.

4. Искане № 06-00-61/25.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

162/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел VI-общ в кв.33 по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Щерьо Щерионов Славов  със 

Заповед № РД-09-

518/19.10.1988г. 
Парцел VI-общ. в кв.33 е 

идентичен с УПИ VI-общ в кв. 33 

съгласно Заповед 

№1213/17.11.1975г. за промяна 

в плана на регулацията на 

с.Карагеоргиево. 

Разликата от 21 кв.м. в площта 

на УПИ VI-общ. в кв.33 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3674 6/24/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот V-общ 

/пети-общински/ в кв. 32 /тридесет и 

втории/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 492 кв.м. 

/четиристотин деветдесет и два 

кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 687/04.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007312/12.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1354/14.02.1984год.

4. Искане № 06-00-59/25.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

164/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел V-общ в кв.32 по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Юксел Сюлейманов Хюсеинов 

/Юлиян Стефанов Стефанов/  

със Заповед № РД-09-

73/14.03.1984г. и Фикрет 
Сюлеймонов Сюлейманов / 

Филип Стефанов Стефанов/ със 

Заповед № РД-09-

72/14.03.1984г.
Парцел V-общ. в кв.32 е 

идентичен с УПИ V-общ в кв. 32 

съгласно Заповед 

№1213/17.11.1975г. за промяна 

в плана на регулацията на 

с.Карагеоргиево. 

Разликата от 8 кв.м. в площта на 

УПИ V-общ. в кв.32 по АДС и по 

скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3675 6/24/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот IX-общ 

/девети-общински/ в кв. 32 /тридесет 
и втори/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 506 

кв.м. /петстотин и шест кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 693/05.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007310/12.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1358/14.02.1984год.

4. Искане № 06-00-50/24.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

156/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел IX-общ в кв.32 по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Велизар Алдимиров Хаджиев 

със Заповед № РД-09-

439/04.11.1986г. 
Парцел IX-общ. в кв.32 е 

идентичен с УПИ IX-общ в кв. 32 

съгласно Заповед 

№1213/17.11.1975г. за промяна 

в плана на регулацията на 

с.Карагеоргиево. 

Разликата от 4 кв.м. в площта на 

УПИ IX-общ. в кв.32 по АДС и по 

скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3676 6/25/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот VI-общ 

/шести-общински/ в кв. 32 /тридесет 
и втори/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 513 

кв.м. /петстотин и тринадесет кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 688/04.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007313/12.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1355/14.02.1984год.

4. Искане № 06-00-64/29.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

154/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел VI в кв.32 по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Кадир Ризов Аптулов /Красимир 

Руменов Михайлов/ със Заповед 

№ РД-09-126/19.04.1984г. и  

Хюлми Ризов Аптулов /Христо 

Руменов Михайлов/  със 

Заповед № РД-09-

127/19.04.1984г.
Парцел VI в кв.32 е идентичен с 

УПИ VI-общ в кв. 32 съгласно 

Заповед №1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

Разликата от 13 кв.м. в площта 

на УПИ VI-общ. в кв.32 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3677 6/25/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот VII-общ 

/седми-общински/ в кв. 32 /тридесет 
и втори/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 486 

кв.м. /четиристотин осемдесет и 

шест кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 691/05.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007311/12.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1356/14.02.1984год.

4. Искане № 06-00-51/24.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

166/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел VII в кв.32 по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Фаретин Илязов Кадиров със 

Заповед № РД-09-

62/06.03.1984г.
Парцел VII в кв.32 е идентичен с 

УПИ VII-общ в кв. 32 съгласно 

Заповед №1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

Разликата от 11 кв.м. в площта 

на УПИ VII-общ. в кв.32 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3678 6/25/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот VIII-общ 

/осми-общински/ в кв. 32 /тридесет и 

втори/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 507 кв.м. 

/петстотин и седем кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 692/05.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007299/19.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1357/14.02.1984год.

4. Искане № 06-00-66/24.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

159/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел VIII в кв.32 по 

плана на с.Карагеоргиево е 

отстъпено право на строеж на 

Чавдар Чавдаров Абаджиев със 

Заповед № РД-09-

440/04.11.1986г.
Парцел VIII в кв.32 е идентичен 

с УПИ VIII-общ в кв. 32 съгласно 

Заповед №1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

Разликата от 7 кв.м. в площта на 

УПИ VIII-общ. в кв.32 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3679 6/26/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот I-общ 

/първи-общински/ в кв. 29 "б" 

/двадесети девети "б"/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 611 

кв.м./шестстотин и единадесет  кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 704/06.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007304/11.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1369/10.04.1984год.

4. Искане № 06-00-21/10.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

153/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Парцел I в кв.29 А е идентичен с 

УПИ I-общ в кв. 29 Б съгласно 

Заповед №РД-08-38/21.01.2004г.  
за промяна в плана на 

регулацията на с.Карагеоргиево. 

Разликата от 21 кв.м. в площта 

на УПИ I-общ. в кв.29 Б по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3680 7/1/2014 Айтос Общинска част /придаваема/ от 26 

кв.м .ид.ч. /двадесет и шест кв.м. ид. 

ч./ от УПИ XIII-4335 /урегулиран 

поземлен имот тринадесети за 

четири хиляди триста тридесет и 

пети / в кв.72 /квартал седемдесет и 

втори/ по плана на гр.Айтос, отреден 

за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ  304 

кв.м. /триста и четири кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 752/18.06.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201007448/26.06.2014 г.
3. Нотариален акт № 7, т. V, рег. 
№ 4479, д. № 662/2012г., вписан 

в Служба по вписванията с Вх. 
Рег. №3243/3238 от 11.09.2012г., 
Акт №30, том 12, дело № 

1314/2012г.
Имотът е продаден с договор 

№348/23.09.2014г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-791/03.10.2014г.  

3682 7/9/2014 Пещерско "Паскалата" Земеделска земя 

Землище на с.Пещерско, местност 
"Паскалата",  представляващ имот 
№ 054003 /имот с номер нула 

петдесет и четири, нула, нула, три/ с 

площ 4.167 дка /четири дка сто 

шестдесет и седем кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Нива" и категория 

на земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица 

№К02021/23.06.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
Удостоверение за дан. оценка 

№5201007456/30.06.2014г.



3683 7/10/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот II-общ 

/втори-общински/ в кв. 29 "б" 

/двадесети девети "б"/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 625 

кв.м./шестстотин двадесет и пет  
кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 705/06.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007316/12.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1370/10.04.1984год.

4. Искане № 06-00-16/10.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

163/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел  II-общ в кв. 29 "а" 

е отстъпено право на строеж на 

Сабин Рамаданов Еминов със 

Заповед №РД-09-

187/25.05.1984г. и Салим 

Рамаданов Еминов със Заповед 

№РД-09-188/25.05.1984г.
Парцел II в кв.29 "а" е идентичен 

с УПИ II-общ в кв. 29 "б" 

съгласно Заповед №РД-08-

38/21.01.2004г.  за промяна в 

плана на регулацията на 

с.Карагеоргиево. 

Разликата от 35 кв.м. в площта 

на УПИ II-общ. в кв.29 "б" по 

АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3684 7/10/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XIX-общ 

/деветнадесети-общински/ в кв. 2 

/втори/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 540 

кв.м./петстотин и четиридесет кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 685/04.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007307/19.06.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1081/22.05.1980год.

4. Искане № 06-00-39/22.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

138/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел  XIX-общ в кв. 2 е 

отстъпено право на строеж на 

Емил Иванов Христов със 

Заповед № РД-09-

406/04.08.1987г.
Парцел XIX в кв.2 е идентичен с 

УПИ XIX-общ в кв. 2 съгласно 

Заповед № 1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

Разликата от 32 кв.м. в площта 

на УПИ XIX-общ в кв.2 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3685 7/16/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот X-общ 

/десети-общински/ в кв. 2 /втори/ по 

плана на с.Карагеоргиево, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 739 

кв.м./седемстотин тридесет и девети 

кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 833/27.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007601/15.07.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1131/08.05.1981год.

4. Искане № 06-00-37/21.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

152/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Парцел X в кв.2 е идентичен с 

УПИ X-общ в кв. 2 съгласно 

Заповед № 1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

Разликата от 19 кв.м. в площта 

на УПИ X-общ в кв.2 по АДС и по 

скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3686 7/17/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XII-общ 

/дванадесети-общински/ в кв. 2 

/втори/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 536 

кв.м./петстотин тридесет и шест 
кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 827/26.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007599/15.07.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1089/09.12.1980год.

4. Искане № 06-00-36/21.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

137/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Върху парцел  XII-общ в кв. 2 е 

отстъпено право на строеж на 

Юсеин Хасанов Ибрямов със 

Заповед № 912/09.12.1980г.
Парцел XII в кв.2 е идентичен с 

УПИ XII-общ в кв. 2 съгласно 

Заповед №  1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

Разликата от 24 кв.м. в площта 

на УПИ XII-общ в кв.2 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3687 7/17/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XIII-общ 

/тринадесети-общински/ в кв. 2 

/втори/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 870 

кв.м./осемстотин е седемдесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 818/25.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007602/15.07.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1084/21.10.1980год.

4. Искане № 06-00-40/22.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

131/050.04.2013 год. на 

Областен управител на област 
Бургас.
    Върху парцел  XIII-общ в кв. 2 

е отстъпено право на строеж на 

Рамадан Смаилов Хамидов със 

Заповед № 816/21.10.1980г.
    Парцел XIII в кв.2 е идентичен 

с УПИ XIII-общ в кв. 2 съгласно 

Заповед №  1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

    Разликата от 10 кв.м. в 

площта на УПИ XIII-общ в кв.2 по 

АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3688 7/18/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XIV-общ 

/четиринадесети-общински/ в кв. 2 

/втори/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 744 

кв.м./седемстотин четиридесет и 

четири кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 819/25.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007600/15.07.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1085/21.10.1980год.

4. Искане № 06-00-41/22.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

133/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  XIV в кв. 2 е 

отстъпено право на строеж на 

Али Смаилов Хамидов със 

Заповед № 817/21.10.1980г.
    Парцел XIV в кв.2 е идентичен 

с УПИ XIV-общ в кв. 2 съгласно 

Заповед №  1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

    Разликата от 26 кв.м. в 

площта на УПИ XIV-общ в кв.2 

по АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3689 7/18/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XVI-общ 

/шестнадесети-общински/ в кв. 2 

/втори/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 780 

кв.м./седемстотин и осемдесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 817/25.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007597/15.07.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1083/24.10.1980год.

4. Искане № 06-00-44/22.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

139/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  XVI в кв. 2 е 

отстъпено право на строеж на 

Али Хюсеинов Ибрямов със 

Заповед № 822/24.10.1980г.
    Парцел XVI в кв.2 е идентичен 

с УПИ XVI-общ в кв. 2 съгласно 

Заповед №  1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

    Разликата от 12 кв.м. в 

площта на УПИ XVI-общ в кв.2 

по АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3690 7/18/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XX-общ 

/двадесети-общински/ в кв. 2 /втори/ 

по плана на с.Карагеоргиево, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 727 

кв.м./седемстотин двадесет и седем 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 834/27.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007598/15.07.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1315/27.04.1983год.

4. Искане № 06-00-42/22.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

128/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  XX в кв. 2 е 

отстъпено право на строеж на 

Ибрям Хюсеинов Ибрямов със 

Заповед № 276/09.05.1983г.
    Парцел XX в кв.2 е идентичен 

с УПИ XX-общ в кв. 2 съгласно 

Заповед №  1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

    Разликата от 65 кв.м. в 

площта на УПИ XX-общ в кв.2 по 

АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3692 7/22/2014 Карагеоргиево Поземлен имот №310 /триста и 

десети/ с площ от 302 кв.м. /триста и 

два кв.м./, находящ се в УПИ XI-309, 

310, 315  /единадесети за триста и 

девети, триста и десети, триста и 

петнадесети/ в кв. 29б /двадесет и 

девети "б"/ целият с площ 923 кв.м. 

по плана на с.Карагеоргиево, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство".

Преписката съдържа: 

1. Скица № 964/17.07.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007610/17.07.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1379/20.04.1984год.

5. Заповед № РД-11-

325/30.10.2006 год. на Областен 

управител на област Бургас
Бивш парцел  XI в бивш кв. 29 

"а", с площ 575 кв.м. актуван с 

АДС 1379/20.04.1984г., след 

промяна в регулацията, 

одобрена със Заповед № РД-08-

38/21.01.2004г. се разделя на 

кв.29 "а" и кв. 29 "б".

     По действащия регулационен 

план на с. Карагеоргиево, 

одобрен със заповед № 1213 / 

17.11.1975г. и  заповед № РД-08-

38/21.01.2004г. за промяна в 

регулацията, бивш парцел XI в 

бивш кв. 29 "а" се обособява в 

ПИ №309 и ПИ №310, кв. 29 "б".

     Поземлени имоти №309, 

№310, №315 в кв. 29 "б" се 

отреждат за УПИ XI-309, 310, 

315 в кв. 29 "б", който е с площ 

923 кв.м.

     Върху бивш парцел XI в бивш 

кв. 29 "а" е отстъпено право на 

строеж на:

-Насуф Реджебов Исуфов  със 

заповед №РД-09-

128/19.04.1984г.
-Енвер Реджебов Исуфов  със 

заповед №РД-09-

129/19.04.1984г.



3693 7/23/2014 Карагеоргиево Общинска част /придаваема/ от 4 

кв.м .ид.ч. /четири кв.м. ид. ч./ от 
УПИ XII-235 /урегулиран поземлен 

имот дванадесети за двеста 

тридесет и пети/ в кв.23 /квартал 

двадесет и трети/ по плана на с. 

Карагеоргиево, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ  1 132 

кв.м. /хиляда сто тридесет и два 

кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 934/16.07.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201007617/21.07.2014 г.
3. Нотариален акт № 142, т. IV, 

рег. № 2866, д. № 

549/10.07.2014г., вписан в 

Служба по вписванията с Вх. 
Рег. №2243 от 10.07.2014г., Акт 
№35, том 9, дело № 1105/2014г.
Имотът е продаден с договор 

№350/08.10.2014г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-814/13.10.2014г.  



3694 8/4/2014 Тополица Урегулиран поземлен имот XІ-77,70 

/единадесети за седемдесет и седми 

и за седемдесети/ в кв. 4 /четвърти/ 

по плана на с.Тополица, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 656 

кв.м./шестстотин петдесет и шест 
кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 345/12.03.2013 год. 

на Община Айтос, презаверена 

16.07.2014г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007696/30.07.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1109/08.05.1981год.

4. Искане № 06-00-

344/15.12.2012 год.

5. Заповед № РД-11-

28/29.01.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  XІ в кв. 4 е 

отстъпено право на строеж на 

Неждет Мющебов Мустафов със 

Заповед № 383/15.06.1981г.
    Парцел XІ в кв.4 е идентичен 

с УПИ XІ-77,70 в кв. 4 съгласно 

Заповед №  1355/17.12.1975г. за 

действащия ЗРП на с.Тополица. 

    Разликата от 3 кв.м. в площта 

на УПИ XІ-77,70 в кв.4 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3695 8/4/2014 Тополица Урегулиран поземлен имот XV-75 

/петнадесети за седемдесет и пети/ в 

кв. 4 /четвърти/ по плана на 

с.Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 748 

кв.м./седемстотин четиридесет и 

осем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 346/13.03.2013 год. 

на Община Айтос, презаверена 

16.07.2014г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007691/30.07.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1112/08.05.1981год.

4. Искане № 06-00-

341/14.12.2012 год.

5. Заповед № РД-11-

21/18.01.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  XV в кв. 4 е 

отстъпено право на строеж на 

Исмет Ахмедов Хашимов със 

Заповед № 567/30.07.1981г.
    Парцел XV в кв.4 е идентичен 

с УПИ XV-75 в кв. 4 съгласно 

Заповед №  1355/17.12.1975г. за 

действащия ЗРП на с.Тополица. 

    Разликата от 23 кв.м. в 

площта на УПИ XV-75 в кв.4 по 

АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3696 8/4/2014 Тополица Урегулиран поземлен имот V /пети/ в 

кв. 34 /тридесет и четвърти/ по плана 

на с.Тополица, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 586 

кв.м./петстотин осемдесет и шест 
кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 347/13.03.2013 год. 

на Община Айтос, презаверена 

16.07.2014г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007698/30.07.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1065/26.11.1978год.

4. Искане № 06-00-

338/14.12.2012 год.

5. Заповед № РД-11-

19/28.01.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  V в кв. 34 е 

отстъпено право на строеж на 

Мехмед Мехмедов Ахмедов със 

Заповед № 1051/18.09.1979г.
    Парцел V в кв.34 е идентичен 

с УПИ V в кв. 34 съгласно 

Заповед №  1355/17.12.1975г. за 

действащия ЗРП на с.Тополица. 

    Разликата от 14 кв.м. в 

площта на УПИ V в кв.34 по АДС 

и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3697 8/5/2014 Тополица Урегулиран поземлен имот VІІІ-238 

/осми за двеста тридесет и осми/ в 

кв. 34 /тридесет и четвърти/ по плана 

на с.Тополица, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 839 

кв.м./осемстотин тридесет и девет 
кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 351/13.03.2013 год. 

на Община Айтос, презаверена 

16.07.2014г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007702/01.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1106/08.05.1981год.

4. Искане № 06-00-

336/14.12.2012 год.

5. Заповед № РД-11-

18/28.01.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  VІІІ в кв. 34 е 

отстъпено право на строеж на 

Мартин Мартинов Морозов със 

Заповед № РД-09-

150/27.05.1986г. и Рафаил 

Мартинов Морозов със заповед 

№РД-09-154/30.05.1986г.
    Парцел VІІІ в кв.34 е 

идентичен с УПИ VІІІ-238 в кв. 34 

съгласно Заповед №  

1355/17.12.1975г. за действащия 

ЗРП на с.Тополица. 

    Разликата от 25 кв.м. в 

площта на УПИ VІІІ-238 в кв.34 

по АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3698 8/5/2014 Тополица Урегулиран поземлен имот VІІ-общ. 

/седми общински/ в кв. 34 /тридесет 
и четвърти/ по плана на с.Тополица, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 511 

кв.м./петстотин и единадесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 350/13.03.2013 год. 

на Община Айтос, презаверена 

16.07.2014г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007706/01.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1068/02.04.1980год.

4. Искане № 06-00-

340/14.12.2012 год.

5. Заповед № РД-11-

16/28.01.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  VІІ в кв. 34 е 

отстъпено право на строеж на 

Осман Мехмедов Ахмедов със 

Заповед №151/28.02.1980г.
    Парцел VІІ в кв.34 е 

идентичен с УПИ VІІ-общ. в кв. 

34 съгласно Заповед №  

1355/17.12.1975г. за действащия 

ЗРП на с.Тополица. 

    Разликата от 16 кв.м. в 

площта на УПИ VІІ-общ. в кв.34 

по АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3699 8/5/2014 Тополица Урегулиран поземлен имот VІ-общ. 

/шести общински/ в кв. 34 /тридесет 
и четвърти/ по плана на с.Тополица, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 538 

кв.м./петстотин тридесет и осем 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 348/13.03.2013 год. 

на Община Айтос, презаверена 

16.07.2014г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007709/04.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1295/30.08.1982год.

4. Искане № 06-00-

337/14.12.2012 год.

5. Заповед № РД-11-

17/28.01.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  VІ в кв. 34 е 

отстъпено право на строеж на 

Анка Петрова Михайлова със 

Заповед №607/23.09.1982г.
    Парцел VІ в кв.34 е идентичен 

с УПИ VІ-общ. в кв. 34 съгласно 

Заповед №  1355/17.12.1975г. за 

действащия ЗРП на с.Тополица. 

    Разликата от 28 кв.м. в 

площта на УПИ VІ-общ. в кв.34 

по АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3701 8/8/2014 Раклиново Урегулиран поземлен имот VІІ-общ. 

/седми общински/ в кв. 1 /първи/ по 

плана на с.Раклиново, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 643 

кв.м./шестстотин четиридесет и три 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1023/23.07.2014 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007719/04.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1501/15.06.1993год.

4. Искане № 06-00-

183(2)/29.03.2013 год.

5. Заповед № РД-11-

182/23.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел VІІ-общ. в кв.1 е 

отстъпено право на строеж на 

Сейхан Зекер Рамадан със 

заповед №РД-09-

190/15.06.1993г.
    Парцел VІІ-общ. в кв.1 е 

идентичен с УПИ VІІ-общ. в кв. 1 

съгласно Заповед №  РД-09-

110/25.06.1986г. за действащия 

ЗРП на с.Раклиново 

    Разликата от 13 кв.м. в 

площта на УПИ VІІ-общ. в кв.1 

по АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3702 8/8/2014 Раклиново Урегулиран поземлен имот V-115 

общ. /пети за сто и петнадесети 

общински/ в кв. 22 /двадесет и втори/ 

по плана на с.Раклиново, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 591 

кв.м./петстотин деветдесет и един 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1024/23.07.2014 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007718/04.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1498/16.02.1987год.

4. Искане № 06-00-

301/17.04.2013 год.

5. Заповед № РД-11-

225/10.06.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел V-115 в кв.22 е 

отстъпено право на строеж на 

Велико Спасов Янков със 

заповед №РД-09-38/17.01.1991г.
    Парцел V-115 общ. в кв.22 е 

идентичен с УПИ V-115 общ. в 

кв. 22 съгласно Заповед №  РД-

09-110/25.06.1986г. за 

действащия ЗРП на с.Раклиново 

    Разликата от 9 кв.м. в площта 

на УПИ V-115 общ. в кв.22 по 

АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3703 8/8/2014 Раклиново Урегулиран поземлен имот ІV-115 

/четвърти за сто и петнадесети/ в кв. 

22 /двадесет и втори/ по плана на 

с.Раклиново, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 600 

кв.м./шестстотин кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1026/23.07.2014 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007720/04.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1499/16.02.1987год.

4. Искане № 06-00-

297/17.04.2013 год.

5. Заповед № РД-11-

247/13.06.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел ІV-115 в кв.22 е 

отстъпено право на строеж на 

Велико Спасов Янков със 

заповед №РД-09-38/17.01.1991г.
    Парцел ІV-115 в кв.22 е 

идентичен с УПИ ІV-115 в кв. 22 

съгласно Заповед №  РД-09-

110/25.06.1986г. за действащия 

ЗРП на с.Раклиново 

    Разликата от 5 кв.м. в площта 

на УПИ ІV-115 в кв.22 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3704 8/8/2014 Раклиново Урегулиран поземлен имот VІ-общ./ 

шести общински/ в кв. 22 /двадесет и 

втори/ по плана на с.Раклиново, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 630 

кв.м./шестстотин и тридесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1025/23.07.2014 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007739/05.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1500/16.02.1987год.

4. Искане № 06-00-

172/01.03.2013 год.

5. Заповед № РД-11-

93/15.03.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    

    Парцел VІ-общ. в кв.22 е 

идентичен с УПИ VІ-общ. в кв. 

22 съгласно Заповед №  РД-09-

110/25.06.1986г. за действащия 

ЗРП на с.Раклиново 

    Разликата от 15 кв.м. в 

площта на УПИ VІ-общ. в кв.22 

по АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3705 8/18/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XVII-общ 

/седемнадесети-общински/ в кв. 2 

/втори/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 537 

кв.м./петстотин тридесет и седем 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 832/27.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007721/04.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1087/16.10.1981год.

4. Искане № 06-00-45/23.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

129/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  XVII в кв. 2 е 

отстъпено право на строеж на 

Али Алиев Бекиров със Заповед 

№ 713/16.09.1980г.
    Парцел XVII в кв.2 е 

идентичен с УПИ XVII-общ в кв. 

2 съгласно Заповед №  

1213/17.11.1975г. за промяна в 

плана на регулацията на 

с.Карагеоргиево. 

    Разликата от 12 кв.м. в 

площта на УПИ XVII-общ в кв.2 

по АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3706 8/18/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XVIII-общ 

/осемнадесети-общински/ в кв. 2 

/втори/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 492 

кв.м./четиристотин деветдесет и два 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 821/26.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007723/04.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1080/22.05.1980год. 

3.1. Акт за държавна 

собственост № 

1385/10.04.1984год. 

4. Искане № 06-00-65/29.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

134/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  XVIII в кв. 2 е 

отстъпено право на строеж на 

Ахмед Нури Мехмед със 

Заповед № РД-09-

67/24.02.1987г.
    Парцел XVIII-общ в кв.2 е 

идентичен с УПИ XVIII-общ в кв. 

2 съгласно Заповед №  

1213/17.11.1975г. за промяна в 

плана на регулацията на 

с.Карагеоргиево. 

    Разликата в площта на УПИ 

XVIII-общ в кв.2 по АДС и по 

скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3707 8/18/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XV-общ 

/петнадесети-общински/ в кв. 2 

/втори/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 788 

кв.м./седемстотин осемдесет и осем 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 829/26.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007724/04.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1086/08.05.1981год.  

4. Искане № 06-00-38/21.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

127/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  XV в кв. 2 е 

отстъпено право на строеж на 

Саид Мустафа Еминов.

    Парцел XV в кв.2 е идентичен 

с УПИ XV-общ в кв. 2 съгласно 

Заповед №  1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

    Разликата от 28 кв.м. в 

площта на УПИ XV-общ в кв.2 по 

АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3708 8/19/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XV-общ 

/петнадесети-общински/ в кв. 24 

/двадесет и четвърти/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 550 

кв.м./петстотин и петдесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 378/16.07.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007730/04.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1338/14.02.1984год.  

4. Искане № 06-00-

108/04.02.2013 год.

5. Заповед № РД-11-

66/21.02.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  XV в кв. 24 е 

отстъпено право на строеж на 

Андон Славов Андреев /Адем 

Салиев Халилов/ със заповед № 

РД-09-56/01.03.1984г. и Милан 

Кирилов Митев /Мюмюн 

Кямилов Мурадов/ със заповед 

№ РД-09-54/01.03.1984г.
    Разликата от 50 кв.м. в 

площта на УПИ XV-общ в кв.24 

по АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3709 8/20/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XVI-общ 

/шестнадесети-общински/ в кв. 24 

/двадесет и четвърти/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 642 

кв.м./шестстотин четиридесет и два 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 377/16.07.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007736/05.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1339/14.02.1984год.

4. Искане № 06-00-

107/04.02.2013 год.

5. Заповед № РД-11-

69/21.02.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  XVI в кв. 24 е 

отстъпено право на строеж на 

Евгени Юлиянов Абаджиев 

/Ешреф Юсеинов Еминов/ със 

Заповед № РД-09-

55/01.03.1984г.
    Парцел XVI в кв.2 е идентичен 

с УПИ XVI-общ в кв. 2 съгласно 

Заповед №  1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

    Разликата от 33 кв.м. в 

площта на УПИ XVI-общ в кв.24 

по АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3710 8/20/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот XХI-общ 

/двадесет и първи-общински/ в кв. 24 

/двадесет и четвърти/ по плана на 

с.Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 712 

кв.м./седемстотин и дванадесет 
кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 352/16.07.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007733/05.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1340/14.02.1984год.

3.1.  Акт за държавна 

собственост № 

1634/13.03.1989год. 

4. Искане № 06-00-

109/04.02.2013 год.

5. Заповед № РД-11-

67/21.02.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  XXI в кв. 24 е 

отстъпено право на строеж на 

Ердинч Али Ахмед и Али Ахмед 

Ибрямов със заповед № РД-09-

337/11.09.1995г. 
    Разликата от 12 кв.м. в 

площта на УПИ XХI-общ в кв.24 

по АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3711 8/20/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот II-общ 

/втори-общински/ в кв. 32 /тридесет и 

втори/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 527 

кв.м./петстотин двадесет и седем 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 815/25.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007729/04.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1351/14.02.1984год.  

4. Искане № 06-00-46/23.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

120/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  II-общ в кв. 32 е 

отстъпено право на строеж на 

Хикмет Илязов  Ибрахимов със 

Заповед № РД-09-

138/23.04.1984г. и Исмет Илязов 

Исмаилов със Заповед № РД-09-

140/23.04.1984

    Парцел  II в кв.32 е идентичен 

с УПИ II-общ в кв. 32 съгласно 

Заповед №  1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

    Разликата от 27 кв.м. в 

площта на УПИ II-общ в кв.32 по 

АДС и по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3712 8/20/2014 Карагеоргиево Урегулиран поземлен имот III-общ 

/трети-общински/ в кв. 32 /тридесет и 

втори/ по плана на с.Карагеоргиево, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 499 

кв.м./четиристотин деветдесет и 

девет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 816/25.06.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007728/04.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1352/14.02.1984год.  

4. Искане № 06-00-48/23.01.2013 

год.

5. Заповед № РД-11-

125/05.04.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
    Върху парцел  III в кв. 32 е 

отстъпено право на строеж на 

Щерион Атанасов Илиев със 

Заповед № РД-09-

58/10.12.1987г. 
    Парцел  III в кв.32 е идентичен 

с УПИ III-общ в кв. 32 съгласно 

Заповед №  1213/17.11.1975г. за 

промяна в плана на регулацията 

на с.Карагеоргиево. 

    Разликата от 1 кв.м. в площта 

на УПИ III-общ в кв.32 по АДС и 

по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



3713 8/20/2014 Карагеоргиево Общинска част от 550кв.м. 

ид.ч./петстотин и петдесет кв.м ид.ч./  

от УПИ IX-204, 203  /девети за двеста 

и четвърти и двеста и трети/ в кв. 24 

/двадесет и четвърти/ по плана на с. 

Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство", целият с 

площ 848 кв.м. /осемстотин 

четиридесет и осем  кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 792/24.06.2014 год. 

на община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007722/04.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1082/05.03.1980год. 

4. Заповед № РД-11-

85/07.03.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Площта от 550 кв.м. 

представлява част от поземлен 

имот №204 като площта на тази 

част попадаща в УПИ IX-204, 

203 в кв. 24 от поземления имот 
е 604 кв.м.

Разликата от 54 кв.м. в площта 

на имота по АДС № 

1082/05.03.1980год. и скицата се 

явява вследствие точността в 

методите на измерване-ръчен 

способ и по цифров модел.

3714 8/22/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118104 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, нула, четвърти/ с площ 

0,577дка /петстотин седемдесет и 

седем кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02806/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007856/20.08.2014г.



3715 8/22/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118103 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, нула, трети/ с площ 

0,586 дка /петстотин осемдесет и 

шест кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02805/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007855/20.08.2014г.

3716 8/22/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118123 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, две, трети/ с площ 0,301 

дка /триста и един кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02817/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007890/20.08.2014г.

3717 8/22/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118150 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, пет, нула/ с площ 0,255 

дка /двеста петдесет и пет кв.м./ с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02828/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007858/20.08.2014г.



3718 8/22/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118077 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, седем, седем/ с площ 

0,851 дка /осемстотин петдесет и 

един кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Нива" и категории на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"/0,027/ и "Десета" /0,824/

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02804/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007854/20.08.2014г.

3719 8/22/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118128 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, две, осем/ с площ 0,889 

дка /осемстотин осемдесет и девет 
кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02818/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007857/20.08.2014г.

3720 8/27/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118001 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, нула, едно/ с площ 0,487 

дка /четиристотин осемдесет и 

седем кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02791/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007859/20.08.2014г.



3721 8/27/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот V-721 

/пети за седемстотин двадесет и 

първи/ в кв.1 /първи/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 563 кв.м. 

/петстотин шестдесет и три кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 839/30.06.2014 год. 

на община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007496/02.07.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 676/01.11.1963год.

4. Акт за държавна собственост 
№ 1159/28.08.1981год.

5. Заповед № РД-11-

227/01.07.2008 год. на Областен 

управител на област Бургас.
6. Заповед № РД-11-

232/14.08.2014 год. на Областен 

управител на област Бургас.
7. Договор  от 19.05.1962г. за 

отстъпено право на строеж 

върху държавна земя в полза на 

Левен Йосифов Асенов.

8. Допълнителен договор  от 
12.12.1994г. за отстъпено право 

на строеж върху държавна земя 

в полза на Левен Йосифов 

Асенов.

3722 8/27/2014 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос - местност 
"Помпена станция", ПИ с №50 

/поземлен имот петдесети/ с площ от 
904 кв.м./деветстотин и четири кв.м/

Преписката съдържа:

1.Скица №814/25.06.2014г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201008032/26.08.2014г.

Имотът е продаден с дог. 
№361/10.12.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-14/12.01.2015г.



3723 8/27/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118189 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, осем, девет/ с площ 

0,685 дка /шестстотин  осемдесет и 

пет кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02838/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007937/20.08.2014г.

3724 8/27/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 345 /поземлен имот с номер 

триста четиридесет и пети/ с площ 

1601 кв.м /хиляда шестстотин и един 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 813/25.06.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008040/26.08.2014г.
Имотът е продаден с Дог. 
№367/18.12.2014г.
Актът еотписан със Заповед № 

РД-08-84/17.02.2015г.

3725 8/27/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118106 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, нула, шест/ с площ 0,419 

дка /четиристотин и деветнадесет 
кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02807/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007880/20.08.2014г.

3726 8/27/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 344 /поземлен имот с номер 

триста четиридесет и четвърти/ с 

площ 1581 кв.м /хиляда петстотин 

осемдесет и един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 812/25.06.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008041/26.08.2014г.
Имотът епродаден с Договор 

№369/19.12.2014г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-154/17.03.2015г.



3727 8/27/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118074 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, седем, четири/ с площ 

5,485 дка /пет дка четиристотин 

осемдесет и пет кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02803/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007879/20.08.2014г.

3728 8/27/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Провадийско шосе"

ПИ № 514 /поземлен имот с номер 

петстотин и четиринадесети/ с площ 

749 кв.м /седемстотин четиридесет и 

девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 810/25.06.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008031/26.08.2014г.

3729 8/28/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118072 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, седем, две/ с площ 0,506 

дка /петстотин и шест кв.м./ с начин 

на трайно ползване "Изоставена 

нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02802/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007878/20.08.2014г.

3730 8/28/2014 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Набожната къща"

ПИ № 216 /поземлен имот с номер 

двеста и шестнадесети/ с площ 1109 

кв.м /хиляда сто и девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 960/17.07.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008033/26.08.2014г.



3731 8/28/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118048 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, четири, осем/ с площ 

0,227 дка /двеста двадесет и седем 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02798/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007871/20.08.2014г.

3732 8/28/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118036 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, три, шест/ с площ 0,531 

дка /петстотин тридесет и един кв.м./ 

с начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02795/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007864/20.08.2014г.

3733 8/28/2014 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Набожната къща"

ПИ № 215 /поземлен имот с номер 

двеста и петнадесети/ с площ 1376 

кв.м /хиляда триста седемдесет и 

шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 959/17.07.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008034/26.08.2014г.

3734 8/28/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118109 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, нула, девет/ с площ 

1,989 дка /един дка деветстотин 

осемдесет и девет  кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02808/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007881/19.08.2014г.



3735 8/28/2014 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Трите братя"

ПИ № 2660 /поземлен имот с номер 

две хиляди шестстотин и 

шестдесети/ с площ 936 кв.м 

/деветстотин тридесет и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 952/17.07.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008016/26.08.2014г.

Имотът е продаден с дог. 
№357/04.12.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-11/12.01.2015г.

3736 8/28/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118117 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, едно, седем/ с площ 

0,144 дка /сто четиридесет и четири  

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02812/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007885/19.08.2014г.

3737 8/28/2014 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Трите братя"

ПИ № 2668 /поземлен имот с номер 

две хиляди шестстотин шестдесет и 

осми/ с площ 1077 кв.м /хиляда 

седемдесет и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 953/17.07.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008014/26.08.2014г.

Имотът е продаден с дог. 
№356/04.12.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-11/12.01.2015г.

3738 8/28/2014 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Трите братя"

ПИ № 2669 /поземлен имот с номер 

две хиляди шестстотин шестдесет и 

девети/ с площ 833 кв.м /осемстотин 

тридесет и три кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 954/17.07.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008013/26.08.2014г.



3739 8/28/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118116 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, едно, шест/ с площ 0,189 

дка /сто осемдесет и девет  кв.м./ с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02811/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007884/19.08.2014г.

3740 8/28/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118111 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, едно, едно/ с площ 3,600 

дка /три дка и шестстотин кв.м./ с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02809/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007882/19.08.2014г.

3741 8/29/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118132 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, три, две/ с площ 0,577 

дка /петстотин седемдесет и седем 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02821/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007898/20.08.2014г.

3742 8/29/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118131 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, три, едно/ с площ 0,828 

дка /осемстотин двадесет и осем 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02820/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007896/20.08.2014г.



3743 8/29/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118153 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, пет, три/ с площ 0,560 

дка /петстотин и шестдесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02829/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007872/20.08.2014г.

3744 9/1/2014 Съдиево Общинска част /придаваема/ от 3 

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

168 /урегулиран поземлен имот 
трети за сто шестдесет и осми / в 

кв.45/квартал четиридесет и пети/ по 

плана на с.Съдиево, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ  1214 

кв.м. / хиляда двеста и 

четиринадесет кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 1212/28.08.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201008085/29.08.2014 г.
3. Нотариален акт № 68, т. IX, 

рег. № 5811, д. № 

1151/27.11.2013г., вписан в 

Служба по вписванията с Вх. 
Рег. №4210, Акт №135, том 15, 

дело №2194/2013г.   
Имотът е продаден с дог. 
№354/14.11.2014г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-917/18.11.2014г.

3745 9/2/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118147 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, четири, седем/ с площ 

0,591 дка /петстотин деветдесет и 

един кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02827/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007870/20.08.2014г.



3746 9/2/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118145 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, четири, пет/ с площ 

0,811 дка /осемстотин и единадесет 
кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02825/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007867/20.08.2014г.

3747 9/2/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118222 /имот с номер едно, едно, 

осем, две, две, две/ с площ 3,524 дка 

/три дка  петстотин двадесет и 

четири  кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02841/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007932/20.08.2014г.

3748 9/2/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118138 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, три, осем/ с площ 0,680 

дка /шестстотин и осемдесет  кв.м./ с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02824/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007866/20.08.2014г.

3749 9/2/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118136 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, три, шест/ с площ 0,373 

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

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02823/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007979/21.08.2014г.



3750 9/2/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118040 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, четири, нула/ с площ 

1,094 дка /един дка деветдесет и 

четири кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02796/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007865/20.08.2014г.

3751 9/2/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118016 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, едно, шест/ с площ 0,905 

дка /деветстотин и пет кв.м./ с начин 

на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02794/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007863/20.08.2014г.

3752 9/2/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118188 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, осем, осем/ с площ 0,331 

дка /триста тридесет и един кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02837/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007923/20.08.2014г.

3753 9/3/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118197 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, девет, седем/ с площ 

1,115 дка /един дка сто и петнадесет 
кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02839/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007927/20.08.2014г.



3754 9/3/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118251 /имот с номер едно, едно, 

осем, две, пет, едно/ с площ 0,176 

дка /сто седемдесет и шест кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02848/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007930/20.08.2014г.

3755 9/3/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118187 /имот с номер едно, едно, 

осем, eдно, осем, седем/ с площ 

0,354 дка /триста петдесет и четири 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02836/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007922/20.08.2014г.

3756 9/3/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118120 /имот с номер едно, едно, 

осем, eдно, две, нула/ с площ 0,427 

дка /четиристотин двадесет и 

седемкв.м./ с начин на трайно 

ползване "Нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02814/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007887/20.08.2014г.

3757 9/3/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118121 /имот с номер едно, едно, 

осем, eдно, две, едно/ с площ 0,634 

дка /шестстотин тридесет и четири 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02815/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007888/20.08.2014г.



3758 9/3/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118122 /имот с номер едно, едно, 

осем, eдно, две, две/ с площ 0,339 

дка /триста тридесет и девет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02816/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007889/20.08.2014г.

3759 9/3/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118118 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, едно, осем/ с площ 0,530 

дка /петстотин и тридесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02813/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007886/19.08.2014г.

3760 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118130 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, три, нула/ с площ 0,451 

дка /четиристотин петдесет и един  

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02819/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007891/20.08.2014г.

3761 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118013 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, едно, три/ с площ 0,507 

дка /петстотин и седем  кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02793/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007861/20.08.2014г.



3762 9/4/2014 Айтос "Татарски ниви" Землище на гр.Айтос, местност 
"Татарски ниви", имот № 139034 

/имот с номер сто тридесет и девет, 
нула, тридесет и четвърти/ с площ 

6,005 дка /шест  дка и пет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Друга 

селскостопанска територия" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица № 

Ф06432/30.07.2014г.,изд. от ОСЗ 

- Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007762/08.08.2014г.
Имот №139034 е получен от 
разделянето на имот №139029.

Имотът е продаден с дог. № 

352/27.10.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-867/04.11.2014г.

3763 9/4/2014 Айтос "Татарски ниви" Землище на гр.Айтос, местност 
"Татарски ниви", имот № 139035 

/имот с номер сто тридесет и девет, 
нула, тридесет и пети/ с площ 2,080 

дка /два  дка и осемдесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Друга 

селскостопанска територия" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица № 

Ф06431/30.07.2014г.,изд. от ОСЗ 

- Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007761/08.08.2014г.
Имот №139035 е получен от 
разделянето на имот №139029.

Имотът е продаден с дог. № 

352/27.10.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-867/04.11.2014г.

3764 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118008 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, нула, осем/ с площ 0,527 

дка /петстотин двадесет и седем  

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02792/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007860/20.08.2014г.



3765 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118070 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, седем, нула/ с площ 

0,491 дка /четиристотин деветдесет 
и един  кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02801/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007877/20.08.2014г.

3766 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118060 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, шест, нула/ с площ 1,227 

дка /един декар двеста двадесет и 

седем  кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02800/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007876/20.08.2014г.

3767 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118210 /имот с номер едно, едно, 

осем, две, едно, нула/ с площ 1,809 

дка /един дка, осемстотин и девет 
кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02840/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007935/20.08.2014г.



3768 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118133 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, три, три/ с площ 0,426 

дка /четиристотин двадесет и шест  
кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02822/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007862/20.08.2014г.

3769 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118167 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, шест, седем/ с площ 

0,759 дка /седемстотин петдесет и 

девет кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02834/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007897/20.08.2014г.

3770 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118114 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, едно, четири/ с площ 

0,889 дка /осемстотин осемдесет и 

девет  кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02810/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007883/19.08.2014г.

3771 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118166 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, шест, шест/ с площ 0,732 

дка /седемстотин тридесет и два 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02833/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007895/20.08.2014г.



3772 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118146 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, четири, шест/ с площ 

0,384 дка /триста осемдесет и четири  

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02826/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007868/20.08.2014г.

3773 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118232 /имот с номер едно, едно, 

осем, две, три, две/ с площ 0,941 дка 

/деветстотин четиридесет и един 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02843/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007934/20.08.2014г.

3774 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118245 /имот с номер едно, едно, 

осем, две, четири, пет/ с площ 0,715 

дка /седемстотин и петнадесет кв.м./ 

с начин на трайно ползване "Нива" и 

категории на земята при неполивни 

условия "Десета" /0,163 дка/ и 

"Четвърта" /0,552дка/

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02846/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007929/20.08.2014г.



3775 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118243 /имот с номер едно, едно, 

осем, две, четири, три/ с площ 3,000 

дка /три дка/ с начин на трайно 

ползване "Нива" и категории на 

земята при неполивни условия 

"Десета" /1,018 дка/ и "Четвърта" 

/1,982дка/

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02844/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007924/20.08.2014г.

3776 9/4/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118246 /имот с номер едно, едно, 

осем, две, четири, шест/ с площ 

1,117 дка /един дка сто и 

седемнадесет / с начин на трайно 

ползване "Нива" и категории на 

земята при неполивни условия 

"Десета" /0,972 дка/ и "Четвърта" 

/0,145дка/

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02847/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007931/20.08.2014г.

3777 9/5/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118158 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, пет, осем/ с площ 0,827 

дка /осемстотин двадесет и седем 

кв.м. / с начин на трайно ползване 

"Лозе" и категории на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02831/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007894/20.08.2014г.



3778 9/5/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118059 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, пет, девет/ с площ 0,861 

дка /осемстотин шестдесет и един 

кв.м. / с начин на трайно ползване 

"Лозе" и категории на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02799/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007875/20.08.2014г.

3779 9/5/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118244 /имот с номер едно, едно, 

осем, две, четири, четири/ с площ 

3,821 дка /три декара осемстотин 

двадесет и един кв.м. / с начин на 

трайно ползване "Лозе" и категории 

на земята при неполивни условия 

"Четвърта" - (3.472) и "Десета" - 

(0.349)

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02845/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007926/20.08.2014г.

3780 9/5/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118224 /имот с номер едно, едно, 

осем, две, две, четири/ с площ 1,198 

дка /един дка сто деветдесет и осем 

кв.м. / с начин на трайно ползване 

"Лозе" и категории на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02842/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007933/20.08.2014г.



3781 9/5/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118155 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, пет, пет/ с площ 0,981 

дка /деветстотин осемдесет и един 

кв.м. / с начин на трайно ползване 

"Лозе" и категории на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02830/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007873/20.08.2014г.

3782 9/5/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118045 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, четири, пет/ с площ 0.912 

дка /деветстотин и дванадесет кв.м. / 

с начин на трайно ползване "Лозе" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02797/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007869/20.08.2014г.

3783 9/5/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118156 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, пет, шест/ с площ 0,752 

дка /седемстонин петдесет два кв.м. 

/ с начин на трайно ползване "Лозе" 

и категории на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02832/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007893/20.08.2014г.

3784 9/5/2014 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 
"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118170 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, седем, нула/ с площ 

0.755 дка /седемстотин петдесет и 

пет кв.м. / с начин на трайно 

ползване "Лозе" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02835/14.08.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007921/20.08.2014г.



3785 9/15/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 41 /поземлен имот с номер 

четиридесет и първи/ с площ 332 

кв.м /триста тридесет и два кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 571/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008178/08.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "68,70 

лв."

Имотът е продаден с Договор 

№410/29.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.

3786 9/15/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 55 /поземлен имот с номер 

петдесет и пети/ с площ 561 кв.м 

/петстотин шестдесет и един кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 362/28.04.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008182/08.09.2014г.
Имотът е продаден с Договор 

№414/29.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.

3787 9/15/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 54 /поземлен имот с номер 

петдесет и четвърти/ с площ 337 кв.м 

/триста тридесет и седем кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 361/28.04.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008183/08.09.2014г.
Имотът е продаден с Договор 

№413/29.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.



3788 9/16/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 52 /поземлен имот с номер 

петдесет и втори/ с площ 270 кв.м 

/двеста и седемдесет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 576/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008184/08.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "55,90 

лв."

Имотът е продаден с Договор 

№412/29.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.

3789 9/16/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 51 /поземлен имот с номер 

петдесет и първи/ с площ 1147 кв.м 

/хиляда сто четиридесет и седем 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 575/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008185/08.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "237,40 

лв."

Имотът е продаден с Договор 

№411/29.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.



3790 9/16/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 341 /поземлен имот с номер 

триста четиридесет и първи/ с площ 

1113 кв.м /хиляда сто и тринадесет  
кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 599/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008151/08.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "250,40 

лв."

Имотът е продаден с Договор 

№403/26.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.

3791 9/16/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 340 /поземлен имот с номер 

триста и четиридесет/ с площ 866 

кв.м /осемстотин шестдесет и шест 
кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 598/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008152/08.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор 

№400/19.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.

3792 9/16/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 339 /поземлен имот с номер 

триста тридесет и девети/ с площ 

442 кв.м /четиристотин четиридесет 
и два кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 597/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008153/08.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "91,50лв."

Имотът е продаден с Договор 

№401/19.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.



3793 9/16/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 336 /поземлен имот с номер 

триста тридесет и шести/ с площ 553 

кв.м /петстотин петдесет и три кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 596/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008154/08.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: 

"124,40лв."

3794 9/16/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 327 /поземлен имот с номер 

триста двадесет и седем/ с площ 983 

кв.м /деветстотин осемдесет и три 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 595/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008155/08.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор 

№402/19.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.

3795 9/16/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 323 /поземлен имот с номер 

триста двадесет и трети/ с площ 558 

кв.м /петстотин петдесет и осем кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 594/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008156/08.09.2014г.

3796 9/17/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 321 /поземлен имот с номер 

триста двадесет и първи/ с площ 920 

кв.м /деветстотин и двадесет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 593/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008157/08.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "190,40 

лв."

Имотът е продаден с Договор 

№405/28.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.



3797 9/17/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 134 /поземлен имот с номер 

сто тридесет и четвърти/ с площ 

1352 кв.м /хиляда триста петдесет и 

два кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 491/29.04.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008167/08.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "243,40 

лв."

Имотът е продаден с Договор 

№398/19.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.

3798 9/17/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 276 /поземлен имот с номер 

двеста седемдесет и шести/ с площ 

566 кв.м /петстотин шестдесет и 

шест кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 587/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008174/08.09.2014г.

3799 9/17/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 231 /поземлен имот с номер 

двеста тридесет и първи/ с площ 816 

кв.м /осемстотин и шестнадесет  
кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 588/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008173/08.09.2014г.

3800 9/18/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 292 /поземлен имот с номер 

двеста деветдесет и втори/ с площ 

312 кв.м /триста и дванадесет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 589/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008172/08.09.2014г.
Имотът е продаден с Договор 

№406/29.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.



3801 9/18/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 293 /поземлен имот с номер 

двеста деветдесет и трети/ с площ 

414 кв.м /четиристотин и 

четиринадесет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 590/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008171/08.09.2014г.

3802 9/24/2014 Айтос Общинска част /придаваема/ от 4 

кв.м .ид.ч. /четири кв.м. ид. ч./ от 
УПИ III-451 /урегулиран поземлен 

имот трети за четиристотин петдесет 
и първи/ в кв.141 /квартал сто 

четиридесет и първи/ по плана на 

гр.Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство", целият с 

площ  316 кв.м. /триста и 

шестнадесет 
кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 179/07.02.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201008326/18.09.2014 г.
3. Нотариален акт № 104, т. I, 
рег. № 587, д. № 86/2013г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №346/345 от 
04.02.2013г., Акт №9, том 2, 

дело № 143/2013г.
Имотът е продаден с дог. 
№368/18.12.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-1011/29.12.2014г.   

3803 9/24/2014 Черна могила Общинска част /придаваема/ от 1 

кв.м .ид.ч. /един кв.м. ид. ч./ от УПИ 

XI-120 /урегулиран поземлен имот 
единадесети за сто и двадесети / в 

кв.9 /квартал девети/ по плана на 

село Черна могила, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ  1062 

кв.м. /хиляда шестдесет и два кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 1281/12.09.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201008327/18.09.2014 г.
3. Нотариален акт  № 192, т. VI, 

рег. № 5949, д. № 999/2013г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №4073 от 19.11.2013г., 
Акт №44, том 15, дело № 

2124/2013г. 
Имотът е продаден с договор 

№372/09.01.2015г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-33/20.01.2015г.  



3805 9/25/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 309 /поземлен имот с номер 

триста и девети/ с площ 680 кв.м 

/шестстотин и осемдесет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 591/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008170/18.09.2014г.

3806 9/25/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 318 /поземлен имот с номер 

триста и осемнадесети/ с площ 1383 

кв.м /хиляда триста осемдесет и три 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 592/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008169/08.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "286,30 

лв."

3807 9/25/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 132 /поземлен имот с номер 

сто тридесет и втори/ с площ 1052 

кв.м /хиляда петдесет и два кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 490/29.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008168/08.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "189,40 

лв."

Имотът е продаден с Договор 

№409/29.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.



3808 9/29/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 115 /поземлен имот с номер 

сто и петнадесети/ с площ 423 кв.м 

/четиристотин двадесет и три кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 578/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008164/09.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "87,60 

лв."

Имотът е продаден с Договор 

№408/29.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.

3809 9/29/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 214 /поземлен имот с номер 

двеста и четиринадесети/ с площ 

528 кв.м /петстотин двадесет и осем 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 584/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008162/09.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор 

№397/19.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.

3810 9/29/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 225 /поземлен имот с номер 

двеста двадесет и пети/ с площ 769 

кв.м /седемстотин шестдесет и девет 
кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 585/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008161/09.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор 

№399/19.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.



3811 9/29/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 247 /поземлен имот с номер 

двеста четиридесет и седми/ с площ 

358 кв.м /триста петдесет и осем 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 586/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008160/09.09.2014г.
Имотът е продаден с Договор 

№404/28.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.

3812 9/30/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 114 /поземлен имот с номер 

сто и четиринадесети/ с площ 258 

кв.м /двеста петдесет и осем кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 577/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008165/09.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "53,40 

лв."

Имотът е продаден с Договор 

№407/29.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.

3813 9/30/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 173 /поземлен имот с номер 

сто седемдесет и трети/ с площ 1173 

кв.м /хиляда сто седемдесет и три 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 583/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008163/09.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "242,80 

лв."

Имотът е продаден с Договор 

№396/19.05.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-483/9.07.2015г.



3814 9/30/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 45 /поземлен имот с номер 

четиридесет и пети/ с площ 808 кв.м 

/осемстотин и осем кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 573/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008166/09.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "167,30 

лв."

3815 9/30/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 105 /поземлен имот с номер 

сто и пети/ с площ 71 кв.м 

/седемдесет и един кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 485/29.04.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008175/09.09.2014г.

3816 9/30/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 146 /поземлен имот с номер 

сто четиридесет и шести/ с площ 672 

кв.м /шестстотин седемдесет и два 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 581/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008176/09.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: "121,00 

лв."

3817 9/30/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 43 /поземлен имот с номер 

четиридесет и трети/ с площ 1175 

кв.м /хиляда сто седемдесет и пет 
кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 572/09.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008177/09.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

892/11.11.2014г. и Протокол от 
22.10.2014г. данъчната оценка в 

"раздел 6"  да се чете: 

"243,20лв."



3818 10/1/2014 Айтос Общинска част от 14 970,83 кв.м. 

/четиринадесет хиляди деветстотин 

и седемдесет цяло и осемдесет и 

три кв.м./ от  УПИ ІІ  / урегулиран 

поземлен имот втори/ в кв.260 

/квартал двеста и шестдесети/  по 

плана на гр. Айтос, отреден за 

"Бензиностанция и комплексно 

обслужване" целият  с площ от 17 

053 кв.м. /седемнадесет хиляди и 

петдесет и три кв.м./

Преписката съдържа:

Скица №1351/30.09.2014г.
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201008456/30.09.2014г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-822/14.10.2014г.
За имота е състаен АОС 

№3827/14.10.2014г.

3819 10/1/2014 Айтос Общинска част от 2 081.50 кв.м.ид.ч. 

/две хиляди осемдесет и едно цяло и 

петдесет кв.м. идеални части/ от  
УПИ XIV  / урегулиран поземлен имот 
четиринадесети/ в кв.260 /квартал 

двеста и шестдесети/  по плана на 

гр. Айтос, отреден за 

"Бензиностанция и комплексно 

обслужване" целият  с площ от 2 371 

кв.м. /две хиляди триста седемдесет 
и един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица №1350/30.09.2014г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008457/30.09.2014г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-822/14.10.2014г.

3820 10/2/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Провадийско шосе"

ПИ № 386 /поземлен имот с номер 

триста осемдесет и шести/ с площ 

930 кв.м. /деветстотин и тридесет 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1240/03.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008335/23.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№383/14.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-398/01.06.2015г.

3821 10/2/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Провадийско шосе"

ПИ № 352 /поземлен имот с номер 

триста петдесет и втори/ с площ 

1094 кв.м /хиляда деветдесет и 

четири кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 1239/3.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008334/23.09.2014г.



3822 10/2/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Провадийско шосе"

ПИ № 393 /поземлен имот с номер 

триста деветдесет и трети/ с площ 

1069 кв.м /хиляда шестдесет и девет 
кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 1241/3.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008336/23.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№384/14.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-398/01.06.2015г.

3823 10/3/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Провадийско шосе"

ПИ № 440 /поземлен имот с номер 

четиристотин и четиридесети/ с 

площ 370 кв.м /триста и седемдесет 
кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 1242/3.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008337/23.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№393/17.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-398/01.06.2015г.

3824 10/3/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Провадийско шосе"

ПИ № 566 /поземлен имот с номер 

петстотин шестдесет и шест/ с площ 

943 кв.м /деветстотин четиридесет и 

три кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 1243/3.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008338/23.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№388/14.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-398/01.06.2015г.

3825 10/15/2014 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Набожната къща"

ПИ № 401 /поземлен имот с номeр 

четиристотин и първи/ с площ 1045 

кв.м. /хиляда четиридесет и пет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 1280/12.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008341/23.09.2014г.
Имотът е продаден с Дог. 
№446/07.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-783/06.10.2015г.



3826 10/16/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 700 /поземлен имот с номер 

седемстотин/ с площ 975 кв.м 

/деветстотин седемдесет и пет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 1234/03.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008352/23.09.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

856/29.10.2014г. в "графа 6" 

данъчната оценка да се чете: " 

114,70лв"

Имотът е продаден с Договор  

№387/14.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-401/01.06.2015г.



3827 10/14/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот II / втори/ 

в кв.260 /квартал двеста и 

шестдесети/  по плана на гр. Айтос, 

отреден за "Бензиностанция и 

комплексно обслужване" с площ от 
17053 кв.м. /седемнадесет хиляди 

петдесет и три кв.м./

Преписката съдържа:

1.Скица №1443/13.10.2014г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201008791/14.10.2014г.
3.Договор за доброволна делба 

и учредяване право на 

преминаване от 07.10.2014г., 
Акт № 73, томVI, рег. 
№4284/07.10.2014г., вписан в 

Служба по вписванията на 

08.10.2014г., Вх.рег.3282, Акт 
№171, том II

"АГРОКОМЕРС НИКО" ЕООД, 

ЕИК 201125239 като собственик 
на УПИ XIV в кв.260, гр. Айтос 

учредява право на преминаване 

/изход/  в полза на Община 

Айтос, както следва: ТРАСЕ ЗА 

ПРЕМИНАВАНЕ на пешеходци, 

леки, лекотоварни и 

тежкотоварни МПС по северната 

граница на служещия имот, с 

дължина 12/дванадесет/ 
линейни метра, започващо от 
североизточния край на имота и 

достигащо съществуваща пътна 

връзка на имота с главен път I-6 

София-Бургас и с ширина 15 

/петнадесет/  метра, съгласно 

приложение /схема/. Така 

учредения сервитут е безсрочен 

и безвъзмезден.



3828 10/14/2014 Караново Общинска част /придаваема/ от 23 

кв.м .ид.ч. /двадесет и три кв.м. ид. 

ч./ от УПИ XI-175 /урегулиран 

поземлен имот единадесети за сто 

седемдесет и пети / в кв.17 /квартал 

седемнадесети/ по плана на село 

Караново, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство", целият с 

площ  663 кв.м. /шестстотин 

шестдесет и три кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 1337/26.09.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201008747/09.10.2014 г.
3. Нотариален акт  № 188, т. III, 
рег. № 2559, д. № 

397/22.06.2012г., вписан в 

Служба по вписванията с Вх. 
Рег. №1994/1994 от 25.06.2012г., 
Акт №20, том 8, дело № 

850/2012г.   
Имотът е продаден с дог. 
№373/26.01.2015г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-56/30.01.2015г.

3829 10/15/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Провадийско шосе"

ПИ № 905 /поземлен имот с номер 

деветстотин и пети/ с площ 558 кв.м 

/петстотин петдесет и осем кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 1245/3.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008340/23.09.2014г.
Имотът е продаден с Договор № 

385/14.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-822/21.10.2015г.

3830 10/15/2014 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Трите братя"

ПИ № 2681/поземлен имот с номер 

две хиляди шестстотин осемдесет и 

пъри/ с площ 1051 кв.м. /хиляда 

петдесет и един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1257/5.9.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008342/23.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№386/14.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-400/01.06.2015г.



3831 10/16/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 455 /поземлен имот с номер 

четиристотин петдесет и пети/ с 

площ 924 кв.м /деветстотин двадесет 
и четири кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 1233/03.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008351/23.09.2014г.
Имотът епродаден с дог. 
№377/19.03.2015г.
Актът еотписан със зап. № РД-

08-257/07.04.2015г.

3832 10/16/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1222 /поземлен имот с номер 

хиляда двеста двадесет и втори/ с 

площ 431 кв.м /четиристотин 

тридесет и един кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 1238/03.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008356/23.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№394/21.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-401/01.06.2015г.

3833 10/16/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1220 /поземлен имот с номер 

хиляда двеста и двадесети/ с площ 

701 кв.м. /седемстотин и един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1237/03.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008355/23.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№392/17.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-401/01.06.2015г.

3834 10/16/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1219 /поземлен имот с номер 

хиляда двеста и деветнадесети/ с 

площ 426 кв.м. /четиристотин 

двадесет и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1236/03.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008354/23.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№391/17.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-401/01.06.2015г.



3835 10/16/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 1218 /поземлен имот с номер 

хиляда двеста и осемнадесети/ с 

площ 496 кв.м. /четиристотин 

деветдесет и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1235/03.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008353/23.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№390/17.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-401/01.06.2015г.

3836 10/17/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот XVIII 

/осемнадесети/ с площ от 878 кв.м. 

/осемстотин седемдесет и осем 

кв.м./ в кв. 77 /седемдесет и седем/ 

по плана на гр.Айтос, отреден за 

"КОО", ведно с построените в имота 

помещения за гаражи със застроена 

площ 101 кв.м. / сто и един кв.м./, 

които са идеална част от масивна 

едноетажна сграда с обща 

застроена площ 153 кв.м. /сто 

петдесет и три кв.м./, построена през 
1978г.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1401/03.10.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201008812/16.10.2014г.
3. Заповед № РД-11-

299/26.09.2014 год. на Областен 

управител на област Бургас
4. Протокол от 06.10.2014г. 
Имотът е продаден с дог. 
№371/07.01.2015г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-16/12.01.2015г.

3837 10/17/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 106 /поземлен имот с номер 

сто и шести/ с площ 694 кв.м. 

/шестстотин деветдесет и четири 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1232/03.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008348/23.09.2014г.

3838 10/20/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 358 /поземлен имот с номер 

триста петдесет и осми/ с площ 1186 

кв.м. /хиляда сто осемдесет и шест 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1283/12.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008349/23.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№378/14.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-401/01.06.2015г.



3839 10/20/2014 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Слънчева лъка"

ПИ № 359 /поземлен имот с номер 

триста петдесет и девети/ с площ 

865 кв.м. /осемстотин шестдесет и 

пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1284/12.09.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008350/23.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№379/14.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-401/01.06.2015г.

3840 10/20/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос - местност 
"Провадийско шосе", ПИ с №593 

/петстотин деветдесет и трети/ с 

площ от 820 кв.м./осемстотин и 

двадесет кв.м/

Преписката съдържа:

1.Скица №1244/03.09.2014г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201008339/23.09.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№389/14.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-398/01.06.2015г.

3841 10/21/2014 Айтос "Ляската" Земеделска земя
Землище на гр. Айтос - местност 
"Ляската"

ПИ №274 /поземлен имот с номер 

двеста седемдесет и четвърти/ с 

площ 845 кв.м. /осемстотин 

четиридесет и пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица №1506/17.10.2014г.
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201008839/20.10.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№380/14.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-399/01.06.2015г.

3842 10/21/2014 Айтос "Ляската" Земеделска земя
Землище на гр. Айтос - местност 
"Ляската"

ПИ №275 /поземлен имот с номер 

двеста седемдесет и пети/ с площ 

1104 кв.м. /хиляда сто и четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица №1507/17.10.2014г.
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201008840/20.10.2014г.

Имотът е продаден с Договор  

№381/14.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-399/01.06.2015г.



3843 10/21/2014 Айтос "Ляската" Земеделска земя
Землище на гр. Айтос - местност 
"Ляската"

ПИ №276 /поземлен имот с номер 

двеста седемдесет и шести/ с площ 

1065 кв.м. /хиляда шестдесет и пет 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица №1508/17.10.2014г.
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201008841/20.10.2014г.
Съгласно зап. № РД-08-

866/01.11.2014г. и 

Удостоверение за данъчна 

оценка с Изх. № 

5201008949/29.10.2014г. в 

"графа 6" данъчната оценка да 

се чете: " 178,60лв"

Имотът е продаден с Договор  

№382/14.04.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-399/01.06.2015г.



3844 10/27/2014 Тополица Общинска част от 535 кв.м. 

ид.ч./петстотин тридесет и пет кв.м 

ид.ч./  от УПИ I-27/първи за двадесет 
и седми/ в кв. 2 /втори/ по плана на 

с.Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 564 

кв.м. /петстотин шестдесет и четири  

кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1037/24.07.2014 год. 

на община Айтос.

2. Скица № 1064/25.07.2014 год. 

на община Айтос.

3. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007827/14.08.2014 год.

4. Акт за държавна собственост 
№ 8/29.03.1960год.

5. Акт за държавна собственост 
№ 9/29.03.1960год.

6. Заповед № РД-11-

104/21.03.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
7. Заповед № РД-11-

107/21.03.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Новият УПИ I-27 в кв.2 по 

действащия към момента план 

на с.Тополица е образуван от:
-505 кв.м. част от бивш 

урегулиран поземлен имот V в 

кв.16 по стар план на 

с.Тополица
-30 кв.м. част от бивш 

урегулиран поземлен имот VI в 

кв.16 по стар план на 

с.Тополица



3845 10/28/2014 Тополица Урегулиран поземлен имот IV 

/четвърти/ в кв. 2 /втори/ по плана на 

с.Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 503 

кв.м./петстотин и три  кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1041/24.07.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Скица № 1059/25.07.2014 год. 

на Община Айтос.

3. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007823/14.08.2014 год.

4. Акт за държавна собственост 
№ 7/29.03.1960год.

5. Акт за държавна собственост 
№ 9/29.03.1960год.

6. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

135/22.02.2013г.
7. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

186/06.03.2013г.
6. Заповед № РД-11-

104/21.03.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
7. Заповед № РД-11-

105/21.03.2013 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Новият УПИ IV-общ в кв.2 по 

действащия към момента план 

на с.Тополица е образуван от:
-385 кв.м. част от бивш парцел 

IV в кв.16 по стар план на 

с.Тополица
-25 кв.м. част от бивш парцел VI 

в кв.16 по стар план на 

с.Тополица
 Върху парцел  IV в кв. 2 по 

плана на с.Тополица със 

Заповед № 363/22.05.1980г. е 

отстъпено право на строеж в 

полза на Орхан Алиев 

Мюмюнов.



3846 10/29/2014 Тополица Урегулиран поземлен имот VII-9 

/седми за девети/ в кв. 2 /втори/ по 

плана на с.Тополица, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 937 

кв.м./деветстотин тридесет и седем 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1046/24.07.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Скица № 1063/25.07.2014 год. 

на Община Айтос.

3. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007824/14.08.2014 год.

4. Акт за държавна собственост 
№ 7/29.03.1960год.

5. Акт за държавна собственост 
№ 6/29.01.1961год.

6. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

182/06.03.2013г.
7. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

186/06.03.2013г.
6. Заповед № РД-11-

106/21.03.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
7. Заповед № РД-11-

105/21.03.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Новият УПИ VII-9 в кв.2 по 

действащия към момента план 

на с.Тополица е образуван от:
-562 кв.м. част от бивш парцел 

III в кв.16 по стар план на 

с.Тополица
-164 кв.м. част от бивш парцел 

IV в кв.16 по стар план на 

с.Тополица
 Върху парцел  VII-9 в кв. 2 по 

плана на с.Тополица със 

Заповед № 774/17.12.1982г. е 

отстъпено право на строеж в 

полза на Али Мюмюнов Алиев.



3847 10/29/2014 Тополица Урегулиран поземлен имот VIII-10,11 

/осми за десети, единадесети/ в кв. 2 

/втори/ по плана на с.Тополица, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 888 

кв.м./осемстотин осемдесет и осем 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1047/24.07.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007825/14.08.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 6/29.01.1961год.

4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

182/06.03.2013г.
5. Заповед № РД-11-

106/21.03.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Новият УПИ VIII-10, 11 в кв.2 по 

действащия към момента план 

на с.Тополица е образуван от:
-258 кв.м. част от бивш парцел 

III в кв.16 по стар план на 

с.Тополица
-164 кв.м. част от бивш парцел 

IV в кв.16 по стар план на 

с.Тополица
 Върху парцел  VII-9 в кв. 2 по 

плана на с.Тополица със 

Заповед № 774/17.12.1982г. е 

отстъпено право на строеж в 

полза на Али Мюмюнов Алиев.



3848 10/30/2014 Тополица Урегулиран поземлен имот IX-10, 11 

/девети за десети, единадесети/ в кв. 

2 /втори/ по плана на с.Тополица, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 811 

кв.м./осемстотин и единадесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1048/24.07.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Скица № 1068/25.07.2014 год. 

на Община Айтос.

3. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007836/14.08.2014 год.

4. Акт за държавна собственост 
№ 5/29.01.1960год.

5. Акт за държавна собственост 
№ 6/29.01.1961год.

6. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

182/06.03.2013г.
7. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

133/22.02.2013г.
6. Заповед № РД-11-

106/21.03.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
7. Заповед № РД-11-

103/21.03.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Новият УПИ IX-10, 11  в кв.2 по 

действащия към момента план 

на с.Тополица е образуван от:
-374 кв.м. част от бивш парцел 

III в кв.16 по стар план на 

с.Тополица
-106 кв.м. част от бивш парцел II 

в кв.16 по стар план на 

с.Тополица
 Върху парцел  IX-10, 11 в кв. 2 

по плана на с.Тополица със 

Заповед № 45/19.01.1983г. е 

отстъпено право на строеж в 

полза на Мохамед Мурадов 

Рамаданов.



3849 10/30/2014 Тополица Урегулиран поземлен имот X-12 

/десети за дванадесети/ в кв. 2 

/втори/ по плана на с.Тополица, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 518 

кв.м./петстотин и осемнадесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1049/24.07.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Скица № 1069/25.07.2014 год. 

на Община Айтос.

3. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007838/14.08.2014 год.

4. Акт за държавна собственост 
№ 5/29.01.1960год.

5. Акт за държавна собственост 
№ 6/29.01.1961год.

6. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

182/06.03.2013г.
7. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

133/22.02.2013г.
8. Заповед № РД-11-

106/21.03.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
9. Заповед № РД-11-

103/21.03.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Новият УПИ X-12  в кв.2 по 

действащия към момента план 

на с.Тополица е образуван от:
-12 кв.м. част от бивш парцел III 

в кв.16 по стар план на 

с.Тополица
-409 кв.м. част от бивш парцел II 

в кв.16 по стар план на 

с.Тополица
 Върху парцел  X-12 в кв. 2 по 

плана на с.Тополица със 

Заповед № РД-09-2/02.01.1984г. 
е отстъпено право на строеж в 

полза на Алдин Демиров 

Топалов.



3850 10/30/2014 Тополица Общинска част от 537 кв.м. 

ид.ч./петстотин тридесет и седем 

кв.м ид.ч./  от УПИ XI-13/единадесети 

за тринадесети / в кв. 2 /втори/ по 

плана на с.Тополица, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 595 

кв.м. /петстотин деветдесет и пет 
кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1050/24.07.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Скица № 1070/25.07.2014 год. 

на Община Айтос.

3. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007837/14.08.2014 год.

4. Акт за държавна собственост 
№ 5/29.01.1960год.

5. Акт за държавна собственост 
№ 6/29.01.1961год.

6. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

182/06.03.2013г.
7. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

133/22.02.2013г.
8. Заповед № РД-11-

106/21.03.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
9. Заповед № РД-11-

103/21.03.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Новият УПИ XI-13  в кв.2 по 

действащия към момента план 

на с.Тополица е образуван от:
-80 кв.м. част от бивш парцел III 

в кв.16 по стар план на 

с.Тополица
-457 кв.м. част от бивш парцел II 

в кв.16 по стар план на 

с.Тополица



3851 10/31/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот X-1150 

/десети за хиляда сто и петдесети/ в 

кв. 30 /тридесети/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 328 

кв.м./триста двадесет и осем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1651/30.10.2014 год. 

на Община Айтос.

3. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201008962/30.10.2014 год.

4. Акт за държавна собственост 
№ 1642/09.05.1989г.
5. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

236/04.04.2014г.
6. Заповед № РД-11-

152/09.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ X-1150 в кв. 30 по 

плана на гр.Айтос е отстъпено 

1/2 право на строеж на Филип 

Русев Асенов и Бинка Велкова 

Асенова със заповед №РД-09-

122/06.04.1989г. и 1/2 право на 

строеж на Силиян Русев Асенов 

и Станчо Силиянов Русев със 

заповед № РД-09-

132/11.04.1989г.
    Разликата  от 2 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3852 11/4/2014 Тополица Общинска част от 29 кв.м. 

ид.ч./двадесет и девет кв.м ид.ч./  от 
УПИ XII-14 /дванадесети за 

четиринадесети / в кв. 2 /втори/ по 

плана на с.Тополица, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 911 

кв.м. /деветстотин и единадесет 
кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1060/25.07.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Скица № 1071/25.07.2014 год. 

на Община Айтос.

3. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201007834/14.08.2014 год.

4. Акт за държавна собственост 
№ 5/29.01.1960год.

5. Акт за държавна собственост 
№ 7/29.03.1960год.

6. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

186/06.03.2013г.
7. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

133/22.02.2013г.
8. Заповед № РД-11-

105/21.03.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
9. Заповед № РД-11-

103/21.03.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Новият УПИ XII-14  в кв.2 по 

действащия към момента план 

на с.Тополица е образуван от:
-24 кв.м. част от бивш парцел II 

в кв.16 по стар план на 

с.Тополица
-5 кв.м. част от бивш парцел IV в 

кв.16 по стар план на 

с.Тополица



3853 11/7/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 252 /поземлен имот с номер 

двеста петдесет и втори/ с площ 

1123 кв.м /хиляда сто двадесет и три 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 1568/23.10.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008987/03.11.2014г.

3854 11/7/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 253 /поземлен имот с номер 

двеста петдесет и трети/ с площ 

1004 кв.м /хиляда и четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1569/23.10.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008990/03.11.2014г.

3855 11/7/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 288 /поземлен имот с номер 

двеста осемдесет и осми/ с площ 

265 кв.м /двеста шестдесет и пети 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1570/23.10.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008992/03.11.2014г.

3856 11/7/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 289 /поземлен имот с номер 

двеста осемдесет и девети/ с площ 

1411 кв.м. /хиляда четиристотин и 

единадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1571/23.10.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008994/03.11.2014г.

3857 11/7/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 290 /поземлен имот с номер 

двеста и деветдесети/ с площ 1249 

кв.м. /хиляда двеста четиридесет и 

девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1572/23.10.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008998/03.11.2014г.

3858 11/7/2014 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 
"Кокар бунар"

ПИ № 315 /поземлен имот номер 

триста и петнадесети/ с площ 483 

кв.м. /четиристотин осемдесет и три 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1573/23.10.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201008999/03.11.2014г.



3859 11/19/2014 Айтос Общинска част от 236,25 кв.м.ид.ч. 

(двеста тридесет и шест цяло и 

двадесет и пет кв.м. идеални части) 

от  УПИ VІІІ-3640  ( урегулиран 

поземлен имот осми за три хиляди 

шестстотин и четиридесети) в кв.21 

"А" (квартал двадесет и първи, буква 

"А")  по плана на гр. Айтос, отреден 

за "Жилищно строителство", целият  
с площ от 450 кв.м. (четиристотин и 

петдесет кв.м.)

Преписката съдържа:

Скица №1742/13.11.2014г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201009127/19.11.2014г.
Нот.акт №52, том ІІ, рег.№1861, 

д.№176 от 2002г.
Нот.акт за поправка №71, том І, 
рег.№665, дело №42 от 2003г.
Договор за продажба от 
15.07.2003г.
Нот.акт №73, том ІІ, рег.№3155, 

дело №488 от 2006г.
Договор за продажба 

№863/21.08.2006г.
Актът еотписан със Заповед № 

РД-08-78/17.02.2015г.
За имата е съставен АОС 

№3895/19.02.2015г.

3860 11/19/2014 Айтос Общинска част от 236,25 кв.м.ид.ч. 

(двеста тридесет и шест цяло и 

двадесет и пет кв.м. идеални части) 

от  УПИ ІХ-3640  ( урегулиран 

поземлен имот девети за три хиляди 

шестстотин и четиридесети) в кв.21 

"А" (квартал двадесет и първи, буква 

"А")  по плана на гр. Айтос, отреден 

за "Жилищно строителство", целият  
с площ от 450 кв.м. (четиристотин и 

петдесет кв.м.)

Преписката съдържа:

Скица №1742/13.11.2014г.
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201009128/19.11.2014г.
Нот.акт №52, том ІІ, рег.№1861, 

д.№176 от 2002г.
Нот.акт за поправка №71, том І, 
рег.№665, дело №42 от 2003г.
Договор за продажба от 
15.07.2003г.
Нот.акт №73, том ІІ, рег.№3155, 

дело №488 от 2006г.
Договор за продажба 

№863/21.08.2006г.
Актът еотписан със Заповед № 

РД-08-78/17.02.2015г.



3861 12/1/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот XX-1895 

/двадесети за хиляда осемстотин 

деветдесет и пет/ в кв. 156 /сто 

петдесет и шести/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 475 

кв.м./четиристотин седемдесет и пет 
кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1773/19.11.2014 год. 

на Община Айтос.

3. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009215/25.11.2014 год.

4. Акт за държавна собственост 
№ 1844/04.01.1994г.
5. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

649/29.11.2013г.
6. Заповед № РД-11-

476/18.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XX-1895в кв. 156 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Селим Ибрям Коджа-Кафа и 

Шабан Ибрям Хасан  със 

заповед № РД-09-3/5.01.1994г.
    Разликата  от 10 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3862 12/3/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот XVI-1907 

/шестнадесети за хиляда 

деветстотин и седми/ в кв. 156 /сто 

петдесет и шести/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 599 кв.м./ 

петстотин деветдесет и девет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1774/19.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009211/25.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1858/22.02.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

651/29.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

473/18.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XVI-1907 в кв. 156 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Яни Савов Чакъров със заповед 

№ РД-09-66/23.02.1994г.
    Разликата  от 39 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3863 12/3/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот II /втори/ 

в кв. 2а /две "а"/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 351 кв.м./ 

триста петдесет и един кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1775/19.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009227/26.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1963/13.12.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

616/18.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

442/10.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху парцел II в кв. 2 по 

плана на гр.Айтос е отстъпено 

право на строеж на Мехмед 

Мехмед Аптула със заповед № 

РД-09-454/13.12.1994г.
    Разликата  от 11 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3865 12/4/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот III-3674 

/трети за три хиляди шестстотин 

седемдесет и четвърти/ в кв. 192 /сто 

деветдесет и втори/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 368 кв.м./ 

триста шестдесет и осем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1767/18.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009213/25.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1854/18.02.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

648/29.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

478/18.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ III-3674 в кв. 192 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Лютвие Байрямова Ахмедова 

със заповед № РД-09-

57/21.02.1994г.
    Разликата  от 13 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3866 12/5/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот IV-3509, 

3512 /четвърти за три хиляди 

петстотин и девети, три хиляди 

петстотин и деветнадесети/ в кв. 189 

/сто осемдесет и девети/ по плана на 

гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 278 кв.м./ 

двеста седемдесет и осем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1766/18.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009186/24.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1933/25.04.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

650/29.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

470/18.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ IV-3509, 3512 в кв. 

189 по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Есад Халил Метан със заповед 

№ РД-09-460/22.12.1993г.
    Разликата  от 3 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3867 12/5/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот III-3509 

/трети за три хиляди петстотин и 

девети/ в кв. 189 /сто осемдесет и 

девети/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 320 кв.м./ 

триста и двадесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1765/18.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009187/24.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1841/07.12.1993г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

657/29.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

454/14.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ III-3509 в кв. 189 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено по 1/2 право на 

строеж на Хасан Ахмед Хасан и 

Сафие Хасан Хасан със заповед 

№ РД-09-438/08.12.1993г.



3868 12/5/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот XI-3505 

/единадесети за три хиляди 

петстотин и пети/ в кв. 188 /сто 

осемдесет и осми/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 430 кв.м./ 

четиристотин и тридесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1764/18.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009201/24.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1938/29.04.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

625/20.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

468/17.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XI-3505 в кв. 188 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Хасан Хасанов Катанов и 

Мустафа Хасан Мустафа със 

заповед № РД-09-

81/11.03.1994г.
    Разликата  от 5 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3869 12/9/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот V-3465, 

3466 /пети за три хиляди 

четиристотин шестдесет и пет и три 

хиляди четиристотин шестдесет и 

шест / в кв. 188 /сто осемдесет и 

осми/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 404 кв.м./ 

четиристотин и четири кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1763/18.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009203/24.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1829/15.03.1993г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

652/29.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

471/18.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху парцел V-3465, 3466 в 

кв. 188 по плана на гр.Айтос е 

отстъпено 1/2 право на строеж 

на Мустафа Хазим Тахир 

Мустафа / Им.№3465 / със 

заповед № РД-09-

416/18.11.1994г. и Рамадан 

Еминов Мустафов / Им. №3466 / 

със заповед № РД-09-

86/31.03.1993г.
    Разликата  от 4 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3870 12/11/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот IV-3468 

/четвърти за три хиляди 

четиристотин шестдесет и осем/ в кв. 

188 /сто осемдесет и осми/ по плана 

на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 250 

кв.м./ четиристотин и тридесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1756/17.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009204/24.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1988/20.07.1995г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

615/18.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

443/10.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ IV-3468 в кв. 188 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Мехмед Мехмедалиев 

Мехмедов със заповед № РД-09-

9/13.01.1995г.
    Разликата  от 5 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3871 12/11/2014 Съдиево Общинска част /придаваема/ от  32 

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

ч./ от УПИ V-205 /урегулиран 

поземлен имот пети за двеста и пети 

/ в кв.20 /квартал двадесети/ по 

плана на село Съдиево, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ  1133 

кв.м. /хиляда сто тридесет и три кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 1798/24.11.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201009368/08.12.2014 г.
3. Нотариален акт  № 41, т. IV, 

рег. № 3300, д. № 527/2013г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №2064 от 03.07.2013г., 
Акт №176, том 7, дело № 

1087/2013г.
Имотът епродаден с Договор 

№375/12.03.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-155/17.03.2015г.

3872 12/15/2014 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 
"Провадийско шосе"

ПИ № 670 /поземлен имот с номер 

шестстотин и седемдесети/ с площ 

895 кв.м /осемстотин деветдесет и 

пет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 1761/18.11.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201009367/09.12.2014г.
Имотът епродаден с дог. 
№376/17.03.2015г.
Актът еотписан със зап. № РД-

08-256/07.04.2015г.



3873 12/16/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот II-1337 

/втори за хиляда триста тридесет и 

седми/ в кв. 94а /деветдесет и 

четвърти "а"/ по плана на гр. Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 299 кв.м./ 

двеста деветдесет и девет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1755/17.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009205/24.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1935/29.04.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

626/20.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

445/14.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ II-1337 в кв. 94 "а" 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Щерю Щерев Камбуров /Шериф 

Шериф Салиш/ със заповед № 

РД-09-82/11.03.1994г.
    Разликата  от 1 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3874 12/16/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот IV-1948 

/четвърти за хиляда деветстотин 

четиридесет и осми / в кв. 159 /сто 

петдесет и девети/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 305 кв.м./ 

триста и пет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1754/17.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009206/25.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1986/20.07.1995г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

575/08.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

428/06.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
 Върху УПИ IV-1948 в кв . 159 по 

плана на град Айтос е отстъпено 

право на строеж на Осман 

Мехмед Мехмедали със заповед 

№ РД-09-226/26.05.1997г.
    Разликата  от 5 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3875 12/18/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот  I-702 

/първи за седемстотин и втори/ в кв.3 

/трети/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 576 кв.м./ 

петстотин седемдесет и шест кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1753/17.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009207/25.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1851/18.02.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

656/29.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

479/18.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
 Върху УПИ II-702 в кв. 3 по 

плана на град Айтос е отстъпено 

право на строеж на Кемалдин 

Смаилов Ахмедов със заповед 

№ РД-09-36/10.02.1994г.
    Разликата  от 4 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3876 12/18/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот XV-1613 

/петнадесети за хиляда шестстотин и 

тринадесет/ в кв.41 /четиридесет и 

първи/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 336 кв.м./ 

триста тридесет и шест кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1751/17.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009210/25.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1853/18.02.1994г.
4. Заповед № РД-11-

475/18.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
 Върху парцел XV-1613 в кв. 41 

по плана на град Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Мюмюн Аптулов Аптикадиров 

със заповед № РД-09-

56/21.02.1994г.
    Разликата  от 4 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3877 12/18/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот VIII-1148 

/осми за хиляда сто четиридесет и 

осем/ в кв.30 /тридесети/ по плана на 

гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 535 кв.м./ 

петстотин тридесет и пет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1752/17.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009209/25.11.2014 год.

3. Акт за държавна собственост 
№ 1850/17.02.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

655/29.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

472/18.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
 Върху УПИ VIII-1148 в кв. 30 по 

плана на град Айтос е отстъпено 

право на строеж на наследници 

на Чавдар Халачев Хаджиев и 

Ердинч Сабри Мехмед със 

заповед № РД-09-

37/10.02.1994г.
    Разликата  от 5 кв.м. между 
площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.


