
АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2016г.-31.12.2016г.

Документ № Дата Населено място Местност Описание Забележки

4210 1/12/2016 Чукарка Общинска част /придаваема/ от 104 

кв.м .ид.ч. /сто и четири кв.м. ид. ч./ 

към УПИ III-133 /урегулиран 

поземлен имот трети за сто тридесет 
и трети/ в кв.29 /квартал двадесет и 

девет/ по плана на село Чукарка, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1553 

кв.м. /хиляда петстотин петдесет и 

три кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 1601/17.12.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201013263/08.01.2016 г.
3. Нотариален акт № 191, т. I, 
дело №305/1990г., вписан в 

Служба по вписванията с Вх. 

Рег. №344, том 79,  стр.426 

4211 1/20/2016 Съдиево Общинска част /придаваема/ от 60 

кв.м ид.ч. /шестдесет квадратни 

метра идеална част/ към УПИ VII-91 

/урегулиран поземлен имот седми за 

деветдесет и първи/ в кв.31 /квартал 

тридесет и първи/ по плана на село 

Съдиево, община Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1040 

кв.м /хиляда и четиридесет 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица № 1497/23.11.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201013344/18.01.2016 г.
3. Нотариален акт № 128, т. VІІI, 
дело №1121/2015г., вписан в 

Служба по вписванията с Вх. 

Рег. №4696 от 06.11.2015г, Акт 
№95, том 18,  дело 

№2128/2015г.
Имотът е продаден с договор 

№543/12.04.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-298/14.04.2016г. 



4213 2/4/2016 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ № 27 /поземлен имот номер 

двадесет и седми/ с площ 1228 кв.м. 

/хиляда двеста двадесет и осем 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 103/21.01.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

52010123492/02.02.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№567/23.08.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-735/08.09.2016г

4214 2/4/2016 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ № 28 /поземлен имот номер 

двадесет и осми/ с площ 992 кв.м. 

/деветстотин деветдесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 104/21.01.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

52010123493/02.02.2016г.

Имотът е продаден с договор 

№568/23.08.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-720/01.09.2016г.

4215 2/4/2016 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ № 30 /поземлен имот номер 

тридесети/ с площ 937 кв.м. 

/деветстотин тридесет и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 105/21.01.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

52010123494/02.02.2016г.

Имотът е продаден с договор 

№566/23.08.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-735/08.09.2016г.



4216 2/4/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 281 /поземлен имот номер 

двеста осемдесет и първи/ с площ 

769 кв.м. /седемстотин шестдесет и 

девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 97/21.01.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201013495/02.02.2016г.

4217 2/4/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 296 /поземлен имот номер 

двеста деветдесет и шест/ с площ 

878 кв.м. /осемстотин седемдесет и 

осем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 100/21.01.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201013496/02.02.2016г.

Имотът е продаден с договор 

№565/22.08.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-745/12.09.2016г.

4218 2/4/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 441 /поземлен имот номер 

четиристотин четиридесет и първи/ с 

площ 2718 кв.м. /две хиляди 

седемстотив и осемнадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 98/21.01.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201013497/02.02.2016г.

4219 2/4/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 442 /поземлен имот номер 

четиристотин четиридесет и втори/ с 

площ 917 кв.м. /деветстотин и 

седемнадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 99/21.01.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201013499/02.02.2016г.

Имотът е продаден с договор 

№571/02.09.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-772/16.09.2016г.



4220 2/4/2016 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 526/поземлен имот номер 

петстотин двадесет и шести/ с площ 

480 кв.м /четиристотин и осемдесет 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 101/21.01.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201013500/02.02.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№573/17.09.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-839/12.10.2016г

4221 2/5/2016 Айтос "Ляската" Земеделска земя
Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ №379 /поземлен имот номер 

триста седемдесет и девети/ с площ 

634 кв.м. /шестстотин тридесет и 

четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица №102/21.01.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201013501/02.02.2016г.

4222 2/10/2016 Пирне "Дермен кайряк" Земеделска земя 

Землище на с. Пирне - местност 

"Дермен кайряк"
Имот № 060006 /имот с номер нула, 

шест, нула, нула, нула, шести/ с 

площ 5.454 дка /пет декара, 

четиристотин петдесет и четири 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Овощна градина" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Трета"

Преписката съдържа:

1.Скица №К00358/08.02.2016г.на 

ОСЗ "Земеделие" - гр. Айтос
2.Данъчно удостоверение 

№5201013577/09.02.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№540/01.04.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-295/13.04.2016г.

4223 2/10/2016 Тополица "Бакалъка" Земеделска земя
Землище на с. Тополица, местност 

"Бакалъка", имот № 000248 /имот с 

номер нула, нула, нула, две, четири, 

осми/ с площ 1,032дка /един декар, 

тридесет и два кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Овошна градина" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица № К00221/08.02.2016г., 
изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201013578/09.02.2016г.



4224 2/12/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот І-
1598/първи за хиляда петстотин 

деветдесет и осми/ в кв. 

41"А"/четиридесет и първи "А"/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 481 

кв.м./четиристотин осемдесет и един 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 57/18.01.2016 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201013455/29.01.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1631/06.03.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

223/01.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

133/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Върху УПИ I-1598, кв.41"А" е 

отстъпено право на строеж Ради 

Асенов и Надя Миланова 

Караджови със заповед № РД-

09-50/10.02.1989г.



4225 2/12/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот V-1586 

/пети за хиляда петстотин осемдесет 

и шести/ в кв. 41"А"/четиридесет и 

първи "А"/ по плана на гр. Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 200 

кв.м./двеста кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 60/18.01.2016 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201013450/29.01.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1774/13.02.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

35/10.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

53/26.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

576/28.12.1990г.  е отстъпено 

право по на строеж по 1/2 ид.ч. 

на Айдън Мустафов Мюмюнов и 

Метин Мустафов Мюмюнов.



4226 2/16/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот VІ-
1585/шести за хиляда петстотин 

осемдесет и пети/ в кв. 

41"А"/четиридесет и първи буква "А"/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 383 

кв.м./триста осемдесет и три кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 61/18.01.2016 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201013451/29.01.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1650/15.05.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

110/19.02.2014г.
5. Заповед № РД-11-

70/17.03.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на действащия 

регулационен план на гр. Айтос.

Върху парцел VI-1585 в кв. 41"А" 

е отстъпено право на строеж на 

Фаик Мюмюн Мустафа и Байрям 

Фаик Мюмюн със Заповед № РД-

09-187/10.05.1989г. и заповед 

№РД-09-188/10.05.1989г..



4245 2/23/2016 Съдиево Общинска част /придаваема/ от 26 

кв.м ид.ч. /двадесет и шест 
квадратни метра идеална част/ от 
УПИ XII-161 /урегулиран поземлен 

имот дванадесети за сто шестдесет 

и първи/ в кв.45 /квартал 

четиридесет и пети/ по плана на 

село Съдиево, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 564 

кв.м. /петстотин шестдесет и четири 

кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 177/05.02.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201013802/23.02.2016г.
3. Нотариален акт №87, том І, 
рег.№559, дело №63 от 
29.01.2016г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №234 от 
29.01.2016г., Акт №130, том 1, 

дело №125/2016г. 
Съгласно нот. акт №70, том І, 
рег.№582, д.№53/2016г., вписан 

в Служба по вписванията с 

вх.рег.№1731/2016г., Акт №76, 

том 6, д.№787, Жечка Стоянова 

Николова е собственик на 

дворно място, представляващо 

ПИ с пл.№161 в кв.45 по плана 

на с.Съдиево, за който имот е 

отреден УПИ ХІІ-161 в кв.45 по 

плана на с.с.

Имотът е продаден с договор 

№591/25.10.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-933/03.11.2016г.



4256 3/17/2016 Айтос Общинска част /придаваема/ от 2 

кв.м ид.ч. /два квдратни метра 

идеална част/ от УПИ II-1515 

/урегулиран поземлен имот втори за 

хиляда петстотин и петнадесети/ в 

кв.37 /квартал тридесет и седми/ по 

плана на гр.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 119 

кв.м. /сто и деветнадесет кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 118/25.01.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201013964/16.03.2016г.
3. Нотариален акт №13, том VІІІ, 
рег.№7376, дело №1234 от 
2015г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №5478 от 
30.12.2015г., Акт №74, том 21, 

дело №2635/2015г.
Имотът е продаден с договор 

№561/12.07.2016г. Актът е 

отписан със заповед №РД-08-

600/18.07.2016г. на Кмета на 

Община Айтос.



4257 3/24/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 393 /поземлен имот номер 

триста деветдесет и трети/ с площ 

1105 кв.м. /хиляда сто и пет 
квадратни меетра/

Преписката съдържа:

Скица № 299/14.03.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201013935/14.03.2016г.
Нотариален акт №179, том І, 
рег.№976, дело №118 от 2016г., 
вписан в Служба по вписванията 

с вх.рег.№504 от 18.02.2016г., 
Акт №84, том 2, дело №245

Съгласно Нотариален акт №179, 

том І, рег.№976, дело №118 от 
2016г., вписан в Служба по 

вписванията с вх.рег.№504 от 
18.02.2016г., Акт №84, том 2, 

дело №245 Илиян Минков 

Димов, е собственик на масивна 

жилищна сграда със ЗП от 20 

кв.м, построена върху общински 

поземлен имот  №393 по 

кадастрална карта на 

м."Слънчева лъка"-Айтос, с 

площ от 1105 кв.м.

Актът е отписан със заповед 

№РД-08-387/26.05.2016 г.Да се 

състави Акт за частна общинска 

собственост за ПИ №393 с площ 

1061 кв.м,находящ се в 

м."Слънчева лъка ", землище на 

гр.Айтос.



4258 3/31/2016 Съдиево Общинска част /придаваема/ от 66 

кв.м ид.ч. /шестдесет и шест 
квадратни метра идеална част/ от 
УПИ ХV-274 /урегулиран поземлен 

имот петнадесети за двеста 

седемдесет и четвърти/ в кв.40 

/квартал четиридесети/ по плана на 

с.Съдиево, община Айтос, отреден 

за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1173  

кв.м. /хиляда сто седемдесет и три 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица №324 /21.03.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201014122/30.03.2016г.
3. Нотариален акт №97, том ІІ, 
рег.№1353, дело №234 от 
2015г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №985 от 
24.03.2015г., Акт №122, том 4, 

дело №465/2015г.
Имотът е продаден с договор 

№547/20.06.2016г. Актът е 

отписан със заповед №РД-08-

472/21.06.2016г. на Кмета на 

Община Айтос. 

4259 4/1/2016 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Общинска част от 271 кв.м.ид.ч. 

/двеста седемдесет и един 

квадратни метра идеална част/ от 
ПИ №2947 /поземлен имот две 

хиляди деветстотин четиридесет и 

седми/,  находящ се в землище на 

гр.Айтос - местност "Трите братя", 

целият с площ от 626 кв.м 

(шестстотин двадесет и шест 
квадратни метра),

Преписката съдържа:

1.Заповед №РД-08-

193/08.03.2016г. на Кмета на 

Община Айтос
2.Скица №363/29.03.2016г.
3.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201014118/30.03.2016г.
4.Нотариален акт №58, т.ХІІI, 
рег. №10386, д.№1867 от 2005 

г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх.рег. № 3770 от 
22.11.2005г., Акт №70, т.ХІV, 

дело №2871/2005г.
Имотът е продаден с договор 

№559/07.07.2016г. Актът е 

отписан със заповед №РД-08-

606/20.07.2016г.



4260 4/13/2016 Айтос Общинска част от 260 кв.м. 

ид.ч./двеста и шестдесет кв.м ид.ч./  

от УПИ XІІ-748 /дванадесети за 

седемстотин четиридесет и осми / в 

кв. 3 /трети/ по плана на гр. Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 495 

кв.м. /четиристотин деветдесет и пет 
квадратни метра/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 416/12.04.2016 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201014222/12.04.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 414/27.06.1964год.

4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

506/14.08.2014г.
5. Заповед № РД-11-

266/12.09.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху бивш парцел VІІІ, бивш 

кв.3 е признато право на строеж 

на Милка Николова Стоянова с 

удостоверение 

№8000/28.11.1963г. 
    Съгласно Заповед №РД-11-

266/12.09.2014г. на Областен 

управител на област Бургас 260 

кв.м идеални части от бивш 

парцел VІІІ, бивш кв.3 попадат в 

УПИ ХІІ-748, кв.3, целият с площ 

495 кв.м по действащия план на 

гр.Айтос.

    

4261 4/13/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 450/поземлен имот номер 

четиристотин и петдесети/ с площ 

1484 кв.м. / хиляда четиристотин и 

осемдесет и четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 420/13.04.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014240/13.04.2016г.



4262 4/15/2016 Айтос Общинска част /придаваема/ от 7 

кв.м ид.ч. /седем квдратни метра 

идеална част/ от УПИ I-1231 

/урегулиран поземлен имот първи за 

хиляда двеста тридесет и първи/ в 

кв.75 /квартал седемдесет и пети/ по 

плана на гр.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 409 

кв.м. /четиристотин и девет 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица № 392/05.04.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201014246/14.04.2016г.
3. Нотариален акт №127, том V, 

рег.№4996, дело №807 от 
2014г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №3223 от 
02.10.2014г., Акт №191, том 12, 

дело №1592/2014г.
Имотът е продаден с договор 

№560/08.07.2016г. Актът е 

отписан със заповед №РД-08-

599/18.07.2016г.



4263 4/15/2016 Айтос Общинска част от 208 кв.м. 

ид.ч./двеста и осем кв.м ид.ч./  от 
УПИ XІІІ-747 /урегулиран поземлен 

имот тринадесети за седемстотин 

четиридесет и седми / в кв. 3 /трети/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 443 

кв.м. /четиристотин четиридесет и 

три квадратни метра/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 417/12.04.2016 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201014247/14.04.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 414/27.06.1964год.

4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

506/14.08.2014г.
5. Заповед № РД-11-

266/12.09.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху бивш парцел VІІІ, бивш 

кв.3 е признато право на строеж 

на Милка Николова Стоянова с 

удостоверение 

№8000/28.11.1963г. 
    Съгласно Заповед №РД-11-

266/12.09.2014г. на Областен 

управител на област Бургас 208 

кв.м идеални части от бивш 

парцел VІІІ, бивш кв.3 попадат в 

УПИ ХІІІ-747, кв.3, целият с 

площ 443 кв.м по действащия 

план на гр.Айтос.

    



4265 5/10/2016 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя
Землище на гр.Айтос, местност 

"Татарски ниви", имот № 139038 

/имот с номер сто тридесет и девет, 
нула, тридесет и осми/ с площ 3,611 

дка /три декара шестстотин и 

единадесет квадратни метра/, с 

начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица № 

Ф06642/23.03.2016г.,изд. от ОСЗ 

- Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201014431/04.05.2016г.
3.Решение №804/22.07.2015г. на 

ОбС-Айтос
4.Решение №126/27.04.2016г. на 

ОбС-Айтос
Имот №139038 е образуван от 
имот №139031.

Имотът е продаден с договор 

№572/02.09.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-797/27.09.2016г.



4266 5/11/2016 Лясково Общинска част /придаваема/ от 7 

кв.м ид.ч. /седем квадратни метра 

идеална част/ от УПИ ХІІ-187 

/урегулиран поземлен имот 
дванадесети за сто осемдесет и 

седми/ в кв.28 /квартал двадесет и 

осми/ по плана на с.Лясково, община 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство", целият с 

площ 1194  кв.м. /хиляда сто 

деветдесет и четири квадратни 

метра/

Преписката съдържа:

1. Скица №441 /15.04.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201014459/10.05.2016г.
3. Нотариален акт №22, том І,  
дело №31 от 1997г., вписан с Вх. 

Рег. №23, том 94, стр.23

4. Нотариален акт №79, том V, 

рег.№4688, дело №743 от 
2015г., вписан в Служба по 

вписванията с 

вх.рег.№3580/26.08.2015г., Акт 
№29, том 14, дело №1567/2015г. 

Имота е продаден с договор 

№563 от 18.08.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-679/19.08.2016г.

4267 5/11/2016 Лясково Общинска част /придаваема/ от 29 

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

ч./ от УПИ VII-208 /урегулиран 

поземлен имот седми за двеста и 

осми / в кв.31/квартал тридесет и 

първи/ по плана на с.Лясково, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ  1543 

кв.м. / хиляда петстотин четиридесет 
и три кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 452/19.04.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201014460/10.05.2016 г.
3. Нотариален акт № 48, т. ІV, 

рег. № 3305, д. № 551/2014г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №2224 от 09.07.2014г., 
Акт №22, том 9, дело № 

1092/2014г.
Имотът е продаден с договор 

№569/25.08.2016г. Актът е 

отписан със заповед №РД-08-

713/29.08.2016г.  



4268 5/11/2016 Раклиново Общинска част /придаваема/ от 41 

кв.м ид.ч. /четиридесет и един 

квадратни метра идеална част/ от 
УПИ ХV-27 /урегулиран поземлен 

имот петнадесети за двадесет и 

седми/ в кв.3 /квартал трети/ по 

плана на с.Раклиново, община 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство", целият с 

площ 1360  кв.м. /хиляда триста и 

шестдесет квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица №544 /11.05.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201014478/11.05.2016г.
3. Нотариален акт №42, том І,  
том VІ, рег.№5719, дело №891 

от 2015г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №4253 от 
08.10.2015г., Акт №147, том 16, 

дело №1907/2015г.
4.Заповед №РД-08-

96/04.02.2016г. на Кмета на 

Община Айтос
Имотът е продаден с договор 

№558/04.07.2016г. Актът е 

отписан със заповед №РД-08-

636/02.08.2016г. на Кмета на 

Община Айтос



4269 5/13/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот Х-

1581/десети за хиляда петстотин  

осемдесет и първи/ в кв. 

41"А"/четиридесет и първи буква "А"/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 391 

кв.м./триста деветдесет и един кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 56/18.01.2016 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201013453/29.01.2016г.
3. Акт за държавна собственост 

№ 1632/13.03.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

220/01.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

132/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

78/02.03.1989г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ Х-

1581 в кв.41"А"



4270 5/13/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХІ-
1580/единадесети за хиляда 

петстотин и осемдесети / в кв. 

41"А"/четиридесет и първи буква "А"/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 199 кв.м./сто 

деветдесет и девет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 59/18.01.2016 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201013452/29.01.2016г.
3. Акт за държавна собственост 

№ 1633/13.03.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

222/01.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

129/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

80/02.03.1989г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХІ-
1580 в кв.41"А"

4271 5/17/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 173 /поземлен имот номeр сто 

седемдесет и трети / с площ 979 

кв.м. /деветстотин седемдесет и 

девет квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 552/11.05.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014498/13.05.2016г.



4272 5/17/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 438 /поземлен имот номeр 

четиристотин тридесет и осми/ с 

площ 376 кв.м. /триста седемдесет и 

шест квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 560/11.05.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014505/13.05.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№583/27.09.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-841/12.10.2016г.

4273 5/17/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 440 /поземлен имот номeр 

четиристотин и четиридесети/ с 

площ 996 кв.м. /деветстотин 

деветдесет и шест квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 561/11.05.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014504/13.05.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№603/15.11.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1035/13.12.2016г.

4274 5/17/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 437 /поземлен имот номeр 

четиристотин тридесет и седми/ с 

площ 578 кв.м. /петстотин 

седемдесет и осем квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 559/11.05.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014506/13.05.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№584/27.09.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-840/12.10.2016г.

4275 5/17/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 11 /поземлен имот номeр 

единадесети/ с площ 952 кв.м. 

/деветстотин петдесет и два 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 550/11.05.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014503/13.05.2016г.



4276 5/17/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 298 /поземлен имот номeр 

двеста деветдесет и осми/ с площ 

884 кв.м. /осемстотин осемдесет и 

четири квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 554/11.05.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014502/13.05.2016г.

4277 5/17/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 373 /поземлен имот номeр 

триста седемдесет и трети / с площ 

1039 кв.м. /хиляда тридесет и девет 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 525/10.05.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014531/17.05.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№602/14.11.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1035/13.12.2016г.

4278 5/17/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 422 /четиристотин двадесет и 

втори/ с площ 936кв.м. /деветстотин 

тридесет и шест квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 556/11.05.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014501/13.05.2016г.

4279 5/17/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 370 /поземлен имот номeр 

триста и седемдесети/ с площ 903 

кв.м. /деветстотин и три квадратни 

метра/

Преписката съдържа:

Скица № 555/11.05.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014497/13.05.2016г.



4280 5/17/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ №22/ двадесет и втори/ с площ 

1057 кв.м. /хиляда петдесет и седем 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 551/11.05.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014496/13.05.2016г.

4281 5/20/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХІІ-1579/ 

дванадесети за хиляда петстотин и 

седемдесет и девети/ в кв. 

41"А"/четиридесет и първи буква "А"/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 186 кв.м./сто 

осемдесет и шест кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 58/18.01.2016 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201013454/29.01.2016г.
3. Акт за държавна собственост 

№ 1635/16.03.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

224/01.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

131/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

79/02.03.1989г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХІІ-
1579 в кв.41"А"



4282 5/20/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот VІІ-1584/ 

седми за хиляда петстотин 

осемдесет и четвърти/ в кв. 

41"А"/четиридесет и първи буква "А"/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 412 

кв.м./четиристотин и дванадесет 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 62/18.01.2016 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201013447/29.01.2016г.
3. Акт за държавна собственост 

№ 1648/15.05.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

146/07.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

100/11.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

165/25.04.1989г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ VІІ-
1584 в кв.41"А"



4284 5/25/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХІІІ-2475/ 

тринадесети за две хиляди 

четиристотин седемдесет и пети/ в 

кв.  54/петдесет и четвърти/ по плана 

на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 209 

кв.м./двеста и девет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 63/18.01.2016 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201013448/29.01.2016г.
3. Акт за държавна собственост 

№ 1791/17.02.1992г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

17/07.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

26/06.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-14-

53/17.02.1992г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХІІІ-
2475.

4285 5/26/2016 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ № 31 /поземлен имот номер 

тридесет и първи/ с площ 1210 кв.м. 

/хиляда двеста и десет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 571/12.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014553/17.05.2016г.
Заповед № РД-08-

121/16.02.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№599/11.11.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1036/13.12.2016г.



4286 5/30/2016 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ № 26 /поземлен имот номер 

двадесет и шести/ с площ 1585 кв.м. 

/хиляда петстотин осемдесет и пет 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 187/09.02.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014553/17.05.2016г.
Заповед № РД-08-

444/22.07.2011г.

Имотът е продаден с договор 

№578/20.09.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-920/31.10.2016г.

4287 5/30/2016 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ № 321 /поземлен имот номер 

триста двадесет и първи/ с площ 173 

кв.м. /сто седемдесет и три 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 569/12.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014540/17.05.2016г.
Заповед № РД-08-

122/16.02.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№580/26.09.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-930/02.11.2016г.



4288 5/30/2016 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ № 322 /поземлен имот номер 

триста двадесет и втори/ с площ 382 

кв.м. /триста осемдесет и два 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 570/12.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014555/17.05.2016г.
Заповед № РД-08-

123/16.02.2016г.

Имотът е продаден с договор 

№581/26.09.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-931/02.11.2016г

4289 5/30/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 393 /поземлен имот номер 

триста деветдесет и трети/ с площ 

1061 кв.м. /хиляда шестдесет и един 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 568/12.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014544/17.05.2016г.
Заповед № РД-08-

319/22.04.2016г.

Имотът е продаден с договор 

№570/29.08.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-736/08.09.2016г

4290 5/31/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 699 /поземлен имот номер 

шестстотин деветдесет и девети/ с 

площ 619 кв.м. / шестстотин и 

деветнадесет квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 192/ 09.02.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014549/ 

17.05.2016г.



4291 6/1/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХVІ-
2372/шестнадесети за две хиляди 

триста седемдесет и втори/ в кв. 

51/петдесет и първи/ по плана на гр. 

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

строителство" с площ 296 

кв.м./двеста деветдесет и шест 
квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 505/03.05.2016 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201014655/31.05.2016г.
3. Акт за държавна собственост 

№ АДС №619/13.02.1961г. и 

АДС №745/14.03.1970г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

1041/10.12.2014г.
5. Заповед № РД-11-

89/16.02.2015 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС 

№619/13.02.1961г. и АДС 

№745/14.03.1970г. и скица се 

дължи на цифровизацията на 

плана от 1958г. и действащият 
регулационен план на гр. Айтос.

4292 6/1/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 346 /поземлен имот номер 

триста четиридесет и шести/ с площ 

932 кв.м. /деветстотин  тридесет и 

два квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 566/12.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014548/17.05.2016г.

Имотът е продаден с договор 

№582/27.09.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-907/25.10.2016г.



4293 6/1/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 347 /поземлен имот номер 

триста четиридесет и седми/ с площ 

1191 кв.м. /хиляда сто деветдесет и 

един квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 567/12.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014545/17.05.2016г.

4294 6/2/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 417 /поземлен имот номер 

черистотин и седемнадесети/ с площ 

1034 кв.м. /хиляда тридесет и четири 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 629/31.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201014661/01.06.2016г.



4295 6/2/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот VI-3479 

/шести за три хиляди четиристотин и 

седемдесет и девети/ в кв. 187 /сто 

осемдесет и седми/ по плана на гр. 

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

строителство" с площ 455кв.м./ 

читиристотин петдесет и пет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 86/20.01.2016 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201013456/29.01.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1762/23.01.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

123/26.02.2014г.
5. Заповед № РД-11-

72/17.03.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ VI-3479 в кв. 187 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж със 

заповед №РД-09-23/11.01.1991г. 
    Разликата в площта на имота 

по АДС и скица се дължи на 

цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



4296 6/3/2016 Пещерско Земеделска земя
Землище на с.Пещерско, имот № 

000103 /нула,нула, нула, едно, нула, 

три/ с площ 5,748 дка / пет декара 

седемстотин  четиридесет и осем 

квадратни метра/, с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "десета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00273/31.05.2016г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201014649/31.05.2016г.
3.Решение №56/27.01.2016г. на 

ОбС-Айтос
4.Решение №127/27.04.2016г. на 

ОбС-Айтос
Съгласно данъчно 

удостоверение 

№5201015660/09.09.2016г. 
данъчната оценка в раздел 6 от 
АОС№4296/03.06.2016г. да се 

чете: "54,30лв."

4297 6/3/2016 Айтос Поземлен имот 1225 /хиляда двеста 

двадесет и пети/ в кв. 75/седемдесет 

и пети/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 355кв.м./ 

триста петдесет и пет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 88/20.01.2016 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201013449/29.01.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1788/10.05.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

347/21.05.2014г.
5. Заповед № РД-11-

180/13.06.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площта на имота по 

АДС и скица се дължи на 

цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



4298 6/3/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Общинска част от 678,50 кв.м ид.ч. 

/шестстотин седемдесет и осем кв.м 

и петдесет кв.см идеална част/ от 
ПИ № 361 /поземлен имот триста 

шестдесет и първи/,  находящ се в 

землище на гр.Айтос - местност 

"Слънчева лъка", целият с площ от 
1357 кв.м (хиляда триста петдесет и 

седем квадратни метра),

Преписката съдържа:

1.Скица №628/31.05.2016г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201014660/01.06.2016г.
3.Нотариален акт №197, т.І, рег. 
№1078, д.№132 от 2016 г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх.рег. № 607 от 24.02.2016г., 
Акт №157, т.2, дело №276/2016г.
Имотът е продаден с договор 

№579/20.09.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-851/14.10.2016г.

4299 6/6/2016 Айтос Общинска част /придаваема/ от 3 

кв.м ид.ч. /три квадратни метра 

идеална част/ от УПИ ІІІ-520 

/урегулиран поземлен имот трети за 

петстотин и двадесети/ в кв.143 

/квартал сто четиридесет и трети/ по 

плана на гр. Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 445  

кв.м. /четиристотин четиридесет и 

пет квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица №632 /01.06.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201014680/06.06.2016г.
3. Нотариален акт №97,  том ІV, 

рег.№2729, дело №434 от 
2016г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №2082 от 
25.05.2016г., Акт №105, том 7, 

дело №950/2016г. 

Имотът е продаден с договор 

№564/18.08.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-689/24.08.2016г.



4301 6/15/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Общинска част от 658 кв.м ид.ч. 

/шестстотин петдесет и осем кв.м  

идеална част/ от ПИ № 70 /поземлен 

имот седемдесети/,  находящ се в 

землище на гр.Айтос - местност " 

Набожната къща", целият с площ от 
1858 кв.м (хиляда осемстотин 

петдесет и осем квадратни метра),

Преписката съдържа:

1.Скица №689/15.06.2016г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201014747/15.06.2016г.
3.Нотариален акт №89, т.ІХ, рег. 
№5513, д.№950 от 2012 г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх.рег. № 4538/4533 от 
22.11.2012г., Акт №94, т.16,  

дело №1885/2012г.

4302 6/17/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 131 /поземлен имот номер сто 

тридесет и първи/ с площ 1034 кв.м. / 

хиляда тридесет и четири квадратни 

метра/

Преписката съдържа:

Скица № 531/ 10.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014697/ 

09.06.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№593/08.11.2016г. Актът е 

отписан със заповед №РД-08-

996/21.11.2016г.

4303 6/17/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 144 /поземлен имот номер сто 

четиридесет и четвърти/ с площ 1098 

кв.м. / хиляда деветдесет и осем 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 532/ 10.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014696/ 

09.06.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№592/08.11.2016г. Актът е 

отписан със заповед №РД-08-

994/21.11.2016г.



4304 6/20/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 284 /поземлен имот номер 

двеста осемдесет и четвърти/ с 

площ 337 кв.м. / триста тридесет и 

седем квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 537/ 10.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014698/ 

09.06.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№601/14.11.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1080/20.12.2016г.

4305 6/20/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 349 /поземлен имот номер 

триста четиридесет и девети/ с площ 

397 кв.м. / триста деветдесет и 

седем квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 538/ 10.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014699/ 

09.06.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№596/09.11.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1034/13.12.2016г.



4306 6/21/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 350 /поземлен имот номер 

триста и петдесети/ с площ 736 кв.м / 

седемстотин тридесет и шест 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 539/ 10.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014700/ 

09.06.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№597/09.11.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1034/13.12.2016г.

4307 6/22/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 351 /поземлен имот номер 

триста петдесет и първи/ с площ 686 

кв.м / шестстотин осемдесет и шест 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 540/ 10.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014702/ 

09.06.2016г.
Данъчната оценка в раздел 6 да 

се чете: "84,00 лв."

Имотът е продаден с договор 

№607/23.11.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1034/13.12.2016г.



4308 6/22/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 261 /поземлен имот номер 

двеста шестдесет и първи/ с площ 

1146 кв.м / хиляда сто четиридесет и 

шест квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 533/ 10.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014704/ 

09.06.2016г.

Имотът е продаден с договор 

№595/09.11.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-988/16.11.2016г.

4309 6/22/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 130 /поземлен имот номер сто 

и тридесети/ с площ 1431 кв.м 

/хиляда четиристотин тридесет и 

един квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 530/ 10.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014701/ 

09.06.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№594/08.11.2016г. Актът е 

отписан със заповед №РД-08-

995/21.11.2016г.



4310 6/22/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 263 /поземлен имот номер 

двеста шестдесет и трети/ с площ 

542 кв.м /петстотин четиридесет и 

два квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 534/ 10.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014705/ 

09.06.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№604/17.11.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1081/20.12.2016г.

4311 6/23/2016 Айтос ЗОЖ Земеделска земя
Землище на гр.Айтос, местност 

"Зона за отглеждане на животни"- 

УПИ VІІ общ. /урегулиран поземлен 

имот седми общински/  в кв. 16 

/шестнадесети/,  с площ 889 кв.м. 

/осемстотин осемдесет и девет кв.м /

Преписката съдържа :

Скица: № 627/31.05.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка: № 5201014665/ 

02.06.2016г.



4312 7/1/2016 Айтос Землище на гр.Айтос, имот № 

000610 /нула, нула, нула, шест, едно, 

нула/ с площ 0,478 дка /четиристотин 

седемдесет и осем квадратни метра/ 

с начин на трайно ползване "Друга 

селскостопанска територия" и 

категория на земята при неполивни 

условия " Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица №К000269/23.06.2016г., 
изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201014826/23.06.2016г.
Имот №000610 не е включен в 

списъка със земи от Общинския 

поземлен фонд предоставени от 
Общински съвет с решения 

№590/13.05.2011 г. и 

№500/20.03.2014 г., 
предоставени на собствениците 

и /или техните наследници за 

обезщетяване съгласно чл.10 б 

от ЗСПЗЗ
Съгласно заповед №РД-08-

548/11.07.2016г. в раздел 3 "Вид 

и описание на имота" на АОС 

№4312/01.07.2016г. категория на 

земята при неполивни условия 

да се чете: "Трета". Данъчната 

оценка в раздел 6 да се чете 

"94,90 лв." (деветдесет и четири 

лева и деветдесет стотинки) 

съгласно удостоверение за 

данъчна оценка 

№5201014953/07.07.2016г. 
Имотът е продаден с договор 

№589/21.10.2016г.
 Актът е отписан със заповед № 

РД-08-963/15.11.2016г.



4313 7/4/2016 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Общинска част от 908 кв.м ид.ч. 

/деветстотин и осем квадратни 

метра идеална част/ от ПИ № 2750 

/поземлен имот две хиляди 

седемстотин и петдесети/,  находящ 

се в землище на гр.Айтос - местност 

"Трите братя", целият с площ от 
2108 кв.м (две хиляди сто и осем 

квадратни метра)

Преписката съдържа:

1.Скица №735/23.06.2016г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201014862/29.06.2016г.
3.Нотариален акт №113, т.ІV, 

рег. №2771, д.№443 от 
27.05.2016 г., вписан в Служба 

по вписванията с Вх.рег. № 2142 

от 30.05.2016г.,  Акт №133, т.7, 

дело №973/2016г.
Имотът е продаден с договор 

№576/19.09.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-807/29.09.2016г.

4314 7/14/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 283 /поземлен имот номер 

двеста осемдесет и трети/ с площ 

703 кв.м /седемстотин и три 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 746/ 24.06.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014902/ 

01.07.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№611/05.12.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1080/20.12.2016г.



4315 7/14/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 285 /поземлен имот номер 

двеста осемдесет и пети/ с площ 343 

кв.м /триста четиридесет и три 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 747/ 24.06.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014903/ 

01.07.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№612/05.12.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1080/20.12.2016г.

4316 7/14/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 145 /сто четиридесет и пети/ с 

площ 420 кв.м /четиристотин и 

двадесет квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 664/ 09.06.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014894/ 

01.07.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№620/06.12.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1083/20.12.2016г.

4317 7/15/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 364 /поземлен имот номер 

триста шестдесет и четвърти/ с площ 

347 кв.м. / триста четиридесет и 

седем квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 677/ 09.06.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014897/ 

01.07.2016г.



4318 7/15/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 237 /двеста тридесет и седми/ 

с площ 1079 кв.м /хиляда 

седемдесет и девет квадратни 

метра/

Преписката съдържа:

Скица № 670/ 09.06.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201014906/ 

01.07.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№623/08.12.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1081/20.12.2016г.

4319 7/15/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ №147 /поземлен имот номер сто 

читиридесет и седми/ с площ 1120 

кв.м. /хиляда сто и двадесет 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица №666/09.06.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201014909/01.07.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№622/06.12.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1083/20.12.2016г.

4320 7/15/2016 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 2693 /две хиляди шестстотин 

деветдесет и трети/ с площ 1129 кв.м 

/хиляда сто двадесет и девет 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 791/ 06.07.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201015026/ 

14.07.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№625/09.12.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1082/20.12.2016г.



4321 7/15/2016 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 2691 /две хиляди шестстотин 

деветдесет и първи/ с площ 953 кв.м 

/деветстотин петдесет и три 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 790/ 06.07.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201015024/ 

14.07.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№624/09.12.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1082/20.12.2016г.

4322 7/18/2016 Пещерско Общинска част /придаваема/ от 19 

кв.м ид.ч. /деветнадесет квадратни 

метра идеална част/ от УПИ ХV-244 

/урегулиран поземлен имот 
петнадесети за двеста четиридесет 
и четвърти/ в кв.27 /квартал 

двадесет и седми/ по плана на Обл. 

Бургас, общ. Айтос, с. Пещерско, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1008  

кв.м. /хиляда и осем квадратни 

метра/

Преписката съдържа:

1. Скица №784 /05.07.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201015028/14.07.2016г.
3. Нотариален акт №71,  том V, 

рег.№3380, дело №533 от 
29.06.2016г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №2662 от 
29.06.2016г., Акт №63, том 9, 

дело №1180/2016г.
Имотът е продаден с договор 

№590/24.10.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-940/04.11.2016г.



4323 7/20/2016 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 2678 /две хиляди шестстотин 

седемдесет и осми/ с площ 1087 кв.м 

/хиляда осемдесет и седем 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 792/ 06.07.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201015037/ 

14.07.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№626/12.12.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1082/20.12.2016г.

4324 7/20/2016 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 2679 /две хиляди шестстотин 

седемдесет и девети / с площ 974 

кв.м /деветстотин седемдесет и 

четири квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 793/ 06.07.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201015038/ 

14.07.2016г.
Имотът е продаден с договор 

№627/12.12.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1082/20.12.2016г.



4325 7/20/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Общинска част от 222 кв.м ид.ч. 

/двеста двадесет и два кв.м идеална 

част/ от ПИ № 232 /поземлен имот 
двеста тридесет и втори/,  находящ 

се в землище на общ.Айтос, 

с.Тополица , местност "Кокар бунар", 

целият с площ от 3009 кв.м (три 

хиляди и девет квадратни метра),

Преписката съдържа:

1.Скица №830/14.07.2016г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201015036/14.07.2016г.
3.Договор за замяна на 

недвижими имоти по параграф 4 

от ЗСПЗЗ от 24.04.2000г., 
вписан в Служба по вписванията 

с  Акт №93, т.І, вхр.486, стр.242  

от 05.05.2000г.
Имотът е продаден с договор 

№587/14.10.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-906/25.10.2016г

4327 7/22/2016 Айтос "Могилата" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос, местност 

""Могилата" представляващ имот № 

182010 /имот с номер едно, осем, 

две, нула,едно, нула/ с площ 1,625 

дка. /един декар, шестстотин 

двадесет и пет кв.м/ с начин на 

трайно ползване "Нива" и категория 

при неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа:

Скица № К00300/18.07.2016 г. - 
изд. от ОСЗ - Айтос
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201015065/18.07.2016г.
Решение на ОбС Айтос № 

125/27.04.2016 г.
Договор за покупко-продажба на 

недвижим имот № 

557/30.06.2016 год.



4328 7/22/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-
1888/ осемнадесети за хиляда 

осемстотин осемдесет и осми/ в кв. 

158 /квартал сто петдесет и осми/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 416 

кв.м/четиристотин и шестнадесет 

квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 82/20.01.2016 год. на 

Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015030/14.07.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1757/26.12.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

243/04.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

159/10.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

536/17.12.1990г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХVІІІ-
1888  в кв.158



4329 7/25/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот VІ-1877/ 

шести за хиляда осемстотин 

седемдесет и седми/ в кв. 155 "А" 

/квартал сто петдесет и пет "А"/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 294 

кв.м/двеста деветдесет и четири 

квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 77/20.01.2016 год. на 

Община Айтос, презаверена на 

11.07.2016г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015035/14.07.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1734/12.11.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

122/26.02.2014г.
5. Заповед № РД-11-

96/08.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

434/02.11.1990г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ VІ-
1877  в кв.155 "А"

6.Скица 

№77/20.01.2016г.презаверена на 

11.07.2016г.



4330 7/26/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ІІ-1899/ 

втори за хиляда осемстотин 

деветдесет и девети/ в кв. 156 

/квартал сто петдесет и шести/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 365 

кв.м/ триста шестдесет и пет 
квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 79/20.01.2016 год. на 

Община Айтос, презаверена на 

11.07.2016г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015021/13.07.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1733/12.11.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

118/26.02.2014г.
5. Заповед № РД-11-

94/08.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

442/08.12.1990г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІІ-
1899  в кв.156



4331 7/26/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-
1894/осемнадесети за хиляда 

осемстотин деветдесет и четвърти/ в 

кв. 156 /квартал сто петдесет и 

шести/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 595 кв.м/ 

петстотин деветдесет и пет 
квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 81/20.01.2016 год. на 

Община Айтос, презаверена на 

11.07.2016г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015032/14.07.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1776/20.03.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

696/13.12.2013г.
5. Заповед № РД-11-

6/07.01.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

110/19.12.1991г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХV 

ІІІ-1894  в кв.156



4332 7/27/2016 Айтос Общинска част от 51 кв.м ид. ч. 

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

ІІI / урегулиран поземлен имот трети / 

в кв.204  /квартал двеста и четвърти/ 

по плана на гр.Айтос, отреден за 

"Обществено и делово 

обслужване(за супермаркет)", целият 
с площ  230 кв.м /двеста и тридесет  
кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 876/26.07.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201015154/27.07.2016 г.
3. Нотариален акт № 61, т. І, рег. 
№ 515, д. № 47/27.01.2016г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №202 от 27.01.2016г., 
Акт №109, том 1, дело № 

103/2016г.
Имотът е продаден с договор 

№588/20.10.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-1028/08.12.2016г. 

4333 7/28/2016 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ № 451 /поземлен имот номер 

четиристотин петдесет и първи / с 

площ 761 кв.м /седемстотин 

шестдесет и един квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 661/08.06.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201015091/21.07.2016г.



4334 7/28/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот V-

1878/пети за хиляда осемстотин 

седемдесет и осми/ в кв. 155 "А" 

/квартал сто петдесет и пети "А"/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 333 

кв.м/ триста тридесет и три 

квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 76/20.01.2016 год. на 

Община Айтос, презаверена на 

11.07.2016г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015019/13.07.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1732/07.11.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

31/10.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

58/27.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

429/26.10.1990г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ V-

1878  в кв.155 "А"



4335 7/28/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот VІІІ-
1889/осми за хиляда осемстотин 

осемдесет и девети/ в кв. 158 

/квартал сто петдесет и осми/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 707 

кв.м/ седемстотин и седем квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 87/20.01.2016 год. на 

Община Айтос, презаверена на 

11.07.2016г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015018/13.07.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1760/15.01.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

120/26.02.2014г.
5. Заповед № РД-11-

95/08.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

295/03.08.1990г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ VІІІ-
1889  в кв.158



4336 7/29/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ІІІ-
1880/трети за хиляда осемстотин и 

осемдесети/ в кв. 155 "А" /квартал 

сто петдесет и пет "А"/ по плана на 

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

строителство" с площ 401 кв.м/ 

четиристотин и един квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 78/20.01.2016 год. на 

Община Айтос, презаверена на 

11.07.2016г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015023/14.07.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1718/26.09.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

32/10.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

28/06.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

357/11.09.1990г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІІІ-
1880  в кв.155 "А"



4337 7/29/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХХ-

1891/двадесети за хиляда 

осемстотин деветдесет и първи/ в кв. 

158 /квартал сто петдесет и осми/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 317 

кв.м/ триста и седемнадесет 

квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 84/20.01.2016 год. на 

Община Айтос, презаверена на 

11.07.2016г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015040/14.07.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1782/22.03.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

34/10.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

19/30.01.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

111/19.02.1991г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХХ-

1891  в кв.158



4338 7/29/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХІІ-
1905/дванадесети за хиляда 

деветстотин и пети/ в кв. 156 

/квартал сто петдесет и шести/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 477 

кв.м/ четиристотин седемдесет и 

седем квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 80/20.01.2016 год. на 

Община Айтос, презаверена на 

11.07.2016г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015022/14.07.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1794/04.03.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

701/13.12.2013г.
5. Заповед № РД-11-

10/16.01.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със заповед №РД-09-

67/04.03.1992г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХІІ-
1905 в кв.156



4339 8/8/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот VІ-
1917/шести за хиляда деветстотин  и 

седемнадесети/ в кв. 158 /квартал 

сто петдесет и осми/ по плана на гр. 

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

строителство" с площ 339 кв.м/ 

триста тридесет и девет квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 83/20.01.2016 год. на 

Община Айтос, презаверена на 

11.07.2016г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015033/14.07.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1645/09.05.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

237/04.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

155/09.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

111/29.03.1989г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ VІ-
1917  в кв.158

4340 8/16/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 26 /поземлен имот номер 

двадесет и шести/ с площ 500 кв.м 

/петстотин квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 107/ 21.01.2016г., 
презаверена на 28.07.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201015301/ 

08.08.2016г.



4341 8/16/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 79 /поземлен имот номер 

седемдесет и девети/ с площ 590 

кв.м /петстотин и деветдесет 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 106/ 21.01.2016г., 
презаверена на 28.07.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201015295/ 

08.08.2016г.

4342 8/16/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 86 /поземлен имот номер 

осемдесет и шести/ с площ 366 кв.м 

/триста шестдесет и шест квадратни 

метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1537/ 27.11.2015г., 
презаверена на 28.07.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201015299/ 

08.08.2016г.

4343 8/16/2016 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 95 /поземлен имот номер 

деветдесет и пети/ с площ 814 кв.м 

/осемстотин и четиринадесет 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 892/ 28.07.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 5201015298/ 

08.08.2016г.



4344 8/26/2016 Айтос Общинска част /придаваема/ от 12 

кв.м ид.ч. /дванадесет квадратни 

метра идеална част/ от УПИ Х-156, 

157/урегулиран поземлен имот 
десети за сто петдесет и шести и сто 

петдесет и седми/ в кв.20 /квартал 

двадесети/ по плана на с.Дрянковец, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1393  

кв.м. /хиляда триста деветдесет и 

три квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица №857/21.07.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201015514/25.08.2016г.
3. Нотариален акт №200,  том ІІ, 
рег.№1755, дело №251 от 
30.03.2016г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №1244 от 
31.03.2016г., Акт №148, том 4, 

дело №558/2016г. 
Имотът е продаден с договор 

№598/10.11.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1008/29.11.2016г. на 

Кмета на Община Айтос.

4345 8/26/2016 Айтос Общинска част /придаваема/ от 37 

кв.м ид.ч. /тридесет и седем 

квадратни метра идеална част/ от 
УПИ Х-11/урегулиран поземлен имот 
десети за единадесети/ в кв.3 

/квартал трети/ по плана на 

с.Лясково, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 531 

кв.м. /петстотин тридесет и един 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица №896/29.07.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201015515/25.08.2016г.
3. Нотариален акт №169,  том V, 

рег.№3710, дело №594 от 
19.07.2016г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №2970 от 
19.07.2016г., Акт №55, том 10, 

дело №1338/2016г. 
Имотът е продаден с договор 

№606/22.11.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1019/02.12.2016г.



4346 8/31/2016 Черноград УПИ ХІ общ./ урегулиран поземлен 

имот единадесети общински/ в кв.22  

/квартал двадесет и втори/ по плана 

на с.Черноград, общ.Айтос, отреден 

за "ИЖС", целият с площ 1492кв.м 

/хиляда четиристотин и деветдесет и 

два квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица № 1024/31.08.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201015570/31.08.2016 г.
3.Писмо с изх.№08-00-

770(1)/15.08.2016г.от Областен 

управител на област Бургас

4347 8/30/2016 Лясково Общинска част от 559 кв.м ид. ч. 

/петстотин петдесет и девет кв.м ид. 

ч./ от УПИ VІІІ / урегулиран поземлен 

имот осми/ в кв.17  /квартал 

седемнадесети/ по плана на 

общ.Айтос, с.Лясково, отреден за 

"Кметство, клуб, ритуална зала, 

здравна служба, търговия и 

обществено хранене", целият с площ  

741 кв.м /седемстотин четиридесет и 

един  кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 891/28.07.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201015212/01.08.2016 г.
3. Нотариален акт № 7, т. V, рег. 
№ 3084, д. № 490/14.06.2016г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №2433 от 14.06.2016г., 
Акт №115, том 8, дело № 

1083/2016г.
4. Решение №139/26.05.2016г. 
на Общински съвет Айтос 



4348 8/31/2016 Съдиево Общинска част /придаваема/ от 25 

кв.м ид.ч. /двадесет и пет квадратни 

метра идеална част/ от УПИ VІІІ-
216/урегулиран поземлен имот осми 

за двеста и шестнадесети/ в кв.18 

/квартал осемнадесети/ по плана на 

с.Съдиево, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 570 

кв.м. /петстотин седемдесет 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица №960/15.08.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201015522/26.08.2016г.
3. Нотариален акт №193,  том V, 

рег.№4033, дело №720 от 
29.07.2015г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №3196 от 
30.07.2015г., Акт №134, том ХІІ, 
дело №1382/2015г.
Имотът е продаден с договор 

№600/11.11.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1009/29.11.2016г. на 

Кмета на Община Айтос.

  

4349 8/31/2016 Черноград УПИ ІХ общ./ урегулиран поземлен 

имот девети общински/ в кв.22  

/квартал двадесет и втори/ по плана 

на с.Черноград, общ.Айтос отреден 

за "ИЖС", целият с площ 850 кв.м

Преписката съдържа:

1. Скица № 1022/31.08.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201015177/28.07.2016 г.
3.Писмо с изх.№08-00-

770(1)/15.08.2016г.от Областен 

управител на област Бургас

4350 8/31/2016 Черноград УПИ Х общ./ урегулиран поземлен 

имот десети общински/ в кв.22  

/квартал двадесет и втори/ по плана 

на с.Черноград, общ.Айтос, отреден 

за "ИЖС", целият с площ 1094 кв.м 

/хиляда деветдесет и четири 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица № 1023/31.08.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201015178/28.07.2016 г.
3.Писмо с изх.№08-00-

770(1)/15.08.2016г.от Областен 

управител на област Бургас



4351 9/2/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ІІІ- 
общ./трети общински/ в кв. 4 /квартал 

четвърти/ по плана на гр. Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 289 кв.м / 

двеста осемдесет и девет квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1029/01.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015594/01.09.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1475/25.11.1986г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

201/20.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

161/10.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със заповед №РД-09-

469/05.12.1986г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІІІ- 
общ. в кв.4 на Йордан Минчев и 

Еленка Иванови
Със заповед №РД-09-

468/05.12.1986г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІІІ- 
общ. в кв.4 на Иван Минчев 

Иванов

4352 9/10/2016 Черна могила "Кокардже" Земеделска земя
Землище на с. Черна могила, 

местност "Кокардже", имот №053013 

/имот с номер нула, пет, три, нула, 

едно, три/ с площ 2,403дка /два 

декара, четиристотин и три 

квадратни метра/ с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица № К00086/17.06.2016г., 
изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201015584/08.09.2016г.



4353 9/26/2016 Тополица "Бакалъка" Земеделска земя 

Землище на село Тополица, 

местност "Бакалъка",  

представляваща имот № 000364 

/имот с номер нула, нула, нула, три, 

шест, четири/ с площ 0,175 дка /сто 

седемдесет и пет квадратни метра/ с 

начин на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия
 "Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица  № К00314/10.09.2016г., 
изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201015806/21.09.2016г.
3.Писмо с изх.№709/10.09.2016г. 
от ОСЗ-Айтос
4.Пълна история на имот 
№000364 към 10.09.2016г.

4354 9/26/2016 Айтос ПИ 1500/поземлен имот хиляда и 

петстотин/ в кв.37  /квартал тридесет 
и седми/ по плана на гр.Айтос, 

общ.Айтос, отреден за "ИЖС", 

целият с площ 428 кв.м 

/четиристотин двадесет и осем 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица № 1125/16.09.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201015787/21.09.2016 г.
3. Писмо с изх.№06-00-

176/01.09.2016г. от Кмета на 

Община Айтос
4. Писмо с изх.№08-00-

886(1)/13.09.2016г.от Областен 

управител на област Бургас



4355 9/30/2016 Айтос Общинска част /придаваема/ от 3 

кв.м ид.ч. /три квадратни метра 

идеална част/ към УПИ ІІ-
1538/урегулиран поземлен имот 
втори за хиляда петстотин тридесет 
и осми/ в кв.38 /тридесет и осми/ по 

плана на гр.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 213 

кв.м. /двеста и тринадесет квадратни 

метра/

Преписката съдържа:

1. Скица №1104/14.09.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201015855/28.09.2016г.
3. Нотариален акт №173,  том I, 

рег.№998, дело №112 от 
17.02.2016г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №512 от 
18.02.2016г., Акт №85, том 2, 

дело №247

Забележка:3 кв.м от ПИ №1539 

се придават към  УПИ ІІ-1538 в 

кв.38               Имотът е 

продаден с договор 

№629/27.12.2016г. Актът е 

отписан със заповед №РД-08-

4/04.01.2017г.



4356 10/4/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот V-

1915/пети за хиляда деветстотин и 

петнадесети/ в кв. 158 /квартал сто 

петдесет и осми/ по плана на гр. 

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

строителство" с площ 381 кв.м/ 

триста осемдесет и един квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1039/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015862/29.09.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1610/12.07.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

139/05.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

88/02.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

373/09.08.1988г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ V-

1915  в кв.158



4357 10/4/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХV-

1906/петнадесети за хиляда 

деветстотин и шести/ в кв. 156 

/квартал сто петдесет и шести/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 413 

кв.м/ четиристотин и тринадесет 

квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1037/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015876/29.09.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1608/12.07.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

143/05.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

84/02.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

375/09.07.1988г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХV-

1906  в кв.156 на Иван Янев 

Савов



4358 10/4/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ІХ-288 

/девети  за двеста осемдесет и осми/ 

в кв. 146 /сто четиридесет и шести/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 590 кв.м/ 

петстотин и деветдесет квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1046/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015872/29.09.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1532/24.09.1987г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

145/07.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

112/15.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-460, 461, 

463/28.09.1987г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІХ-

288  в кв.146.



4359 10/12/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот V- 1903 

/пети за хиляда деветстотин и трети/ 

в кв. 156 /квартал сто петдесет и 

шести/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 635 кв.м / 

шестстотин тридесет и пет  
квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1036/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015871/29.09.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1536/08.12.1987г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

180/17.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

119/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със заповед №РД-09-

22/17.01.1990г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ V- 

1903 в кв.156 на Дилян Демирев
Със заповед №РД-09-

98/11.04.1995г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ V- 

1903 в кв.156 на Фикрет Мехмед



4360 10/13/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ІV-

1902/четвърти за хиляда 

деветстотин и втори/ в кв. 156 

/квартал сто петдесет и шести/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 431 

кв.м/ четиристотин тридесет и  един 

квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1034/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015926/04.10.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1534/08.12.1987г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

154/07.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

102/11.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

584/10.07.1987г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІV-

1902  в кв.156



4361 10/13/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ІІІ-
1885/трети за хиляда осемстотин 

осемдесет и пети/ в кв. 155 /квартал 

сто петдесет и пети/ по плана на гр. 

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

строителство" с площ 356 

кв.м/триста петдесет и шест метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1040/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015913/04.10.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1613/12.07.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

206/20.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

128/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

369/09.08.1988г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІІІ-
1885  в кв.155



4362 10/13/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ІІІ-
1901/трети за хиляда деветстотин и 

първи/ в кв. 156 /квартал сто 

петдесет и шести/ по плана на гр. 

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

строителство" с площ 864 

кв.м/осемстотин шестдесет и четири 

квадратни  метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1033/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015928/04.10.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1543/21.12.1987г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

162/12.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

137/29.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

616/25.12.1987г. и Заповед № 

РД-09-617/25.12.1987г. е 

отстъпено право на строеж 

върху УПИ ІІІ-1901  в кв.156



4363 10/14/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ІІ-
1332/втори за хиляда триста 

тридесет и втори / в кв. 94 /квартал 

деветдесет и четвърти/ по плана на 

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

строителство" с площ 442 

кв.м/четиристотин четиридесет и два  

квадратни  метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1049/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015936/04.10.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1607/12.07.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

140/05.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

80/25.03.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

376/09.08.1988г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІІ-
1332  в кв.94

4364 10/14/2016 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 375 /поземлен имот номер 

триста седемдесет и пети/ с площ 

552 кв.м. /петстотин петдесет и два 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1076/10.09.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201015991/13.10.2016г.
Заповед №РД-08-

676/18.08.2016г.
Заповед на  Кмета на Община 

Айтос №РД-08-676/18.08.2016г.



4365 10/14/2016 Айтос "Ляската" Земеделска земя
Землище на гр.Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ №195 /поземлен имот номер сто 

деветдесет и пети/ с площ 608 кв.м 

/шестстотин и осем квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица №1077/10.09.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201015995/12.10.2016г.
Заповед №РД-08-

672/18.08.2016г. на Кмета на 

Община Айтос

4366 10/14/2016 Айтос "Ляската" Земеделска земя
Землище на гр.Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ №196 /поземлен имот номер сто 

деветдесет и шести/ с площ 486 кв.м 

/четиристотин осемдесет и шест 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица №1078/10.09.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201015996/12.10.2016г.
Заповед №РД-08-

671/18.08.2016г. на Кмета на 

Община Айтос

4367 10/14/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ІІІ-1333/ 

за хиляда триста тридесет и трети / в 

кв. 94 /квартал деветдесет и 

четвърти/ по плана на гр. Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 410 

кв.м/четиристотин и десет  
квадратни  метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1047/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015930/04.10.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1609/12.07.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

152/07.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

103/11.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

374/09.08.1988г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІІІ-
1333  в кв.94



4368 10/14/2016 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 374 /поземлен имот номер 

триста седемдесет и четвърти/ с 

площ 685 кв.м. /шестстотин 

осемдесет и пет квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1075/10.09.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201015990/13.10.2016г.
Заповед на  Кмета на Община 

Айтос №РД-08-675/18.08.2016г.

4369 10/14/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот VІ-1334/ 

шести за хиляда триста тридесет и  

четвърти/ в кв. 94 /квартал 

деветдесет и четвърти/ по плана на 

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

строителство" с площ 275 

кв.м/двеста седемдесет и пет  
квадратни  метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1048/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015935/04.10.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1604/12.07.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

208/20.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

125/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Със Заповед № РД-09-

384/09.08.1988г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ VІ-
1334  в кв.94

4370 10/14/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 277 /поземлен имот номер 

двеста седемдесет и седми/ с площ 

1211 кв.м. /хиляда двеста и 

единадесет квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1074/10.09.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201015993/13.10.2016г.
Заповед на  Кмета на Община 

Айтос №РД-08-673/18.08.2016г.



4371 10/17/2016 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 163 /поземлен имот номер сто 

шестдесет и трети/ с площ 688 кв.м. 

/шестстотин осемдесет и осем 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1073/10.09.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201015992/13.10.2016г.
Заповед на  Кмета на Община 

Айтос №РД-08-674/18.08.2016г.

4372 10/17/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 38 /поземлен имот номер 

тридесет и осми/ с площ 1329 кв.м. 

/хиляда триста двадесет и девет 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1227/13.10.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201016045/14.10.2016г.



4373 10/17/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХІ-
1904/единадесети за хиляда 

деветстотин и четвърти/ в кв. 156 

/квартал сто петдесет и шести/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 346 

кв.м/триста четиридесет и шест 
квадратни  метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1035/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015868/29.09.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1602/12.07.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

147/07.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

89/02.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

383/09.08.1988г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХІ-
1904  в кв.156

4374 10/18/2016 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ № 472 /поземлен имот номер 

четиристотин седемдесет и втори/ с 

площ 566 кв.м. /петстотин шестдесет 

и шест квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1109/14.09.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201016041/13.10.2016г.



4375 10/19/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот 
ХІІ/дванадесети/ в кв. 58 /квартал 

петдесет и осми/ по плана на гр. 

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

строителство и КОО" с площ 676 

кв.м/шестстотин седемдесет и шест 
квадратни  метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1044/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015929/04.10.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1585/22.02.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

169/12.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

138/29.04.2014 г. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

130/15.04.1988г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХІІ в 

кв.58



4376 10/19/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ІІІ-
1914/трети за хиляда деветстотин и 

четиринадесети/ в кв. 158 /квартал 

сто петдесет и осми/ по плана на гр. 

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

строителство" с площ 382 кв.м/ 

триста осемдесет и два квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1038/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015875/29.09.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1614/12.07.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

240/04.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

157/09.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

368/19.08.1988г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ V-

1915  в кв.158

4377 10/20/2016 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ № 365 /поземлен имот номер 

триста шестдесет и пети/ с площ 696 

кв.м. /шестстотин деветдесет и шест 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1079/10.09.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201015994/12.10.2016г.
Заповед № РД-08-

677/18.08.2016г. на Община 

Айтос



4378 10/20/2016 Айтос ЗОЖ Земеделска земя
Землище на гр.Айтос, местност 

"Зона за отглеждане на животни"- 

УПИ ІV общ. /урегулиран поземлен 

имот четвърти общински/  в кв. 16 

/шестнадесети/,  с площ 702 кв.м. 

/седемстотин и два кв.м /

Преписката съдържа :

Скица: № 1135/19.09.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка: № 5201016043/ 

13.10.2016г.

4379 10/21/2016 Караново Земеделска земя
Землище на с.Караново, Община 

Айтос, имот № 000111/имот с номер , 

нула,нула, нула,едно,едно,едно/ с 

площ 2,001 дка /два декара и един 

квадратни метра/, с начин на трайно 

ползване "Др. селскостоп. 

територия" и категория на земята 

при неполивни условия "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица № 

К00070/23.08.2016г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201015500/24.08.2016г.
3.Решение №726/24.03.2015г. на 

ОбС-Айтос
4.Решение №205/28.09.2016г. на 

ОбС-Айтос
Имотът е продаден с договор 

№628/13.12.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1093/27.12.2016г.



4380 10/21/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот VІІ-1342/ 

седми за хиляда триста четиридесет 
и  втори/ в кв. 96 /квартал 

деветдесет и шести/ по плана на гр. 

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

строителство" с площ 

470кв.м/четиристотин и седемдесет 

квадратни  метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1045/02.09.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201015861/29.09.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1605/12.07.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

153/07.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

91/02.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Със Заповед № РД-09-

385/09.08.1988г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ VІІ-
1342  в кв.96

4381 10/27/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 155 /поземлен имот номер сто 

петдесет и пети/ с площ 830 кв.м. 

/осемстотин и тридесет квадратни 

метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1229/14.10.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201016172/24.10.2016г.

4382 10/27/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 156 /поземлен имот номер сто 

петдесет и шести/ с площ 1068кв.м. 

/хиляда  шестдесет и осем 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1230/14.10.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201016174/24.10.2016г.



4383 10/27/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 166 /поземлен имот номер сто 

шестдесет и шести/ с площ 358кв.м. 

/триста петдесет и осем квадратни 

метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1232/14.10.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201016173/24.10.2016г.

4384 10/27/2016 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 168 /поземлен имот номер сто 

шестдесет и осми/ с площ 529кв.м. 

/петстотин двадесет и девет 
квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1231/14.10.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201016171/24.10.2016г.

4385 10/31/2016 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 3003 /поземлен имот с номер 

три хиляди  и трети/ с площ 611 кв.м. 

/шестстотин и единадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1276/24.10.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201016217/28.10.2016г.

4386 10/31/2016 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 3004 /поземлен имот с номер 

три хиляди  и четвърти/ с площ 611 

кв.м. /шестстотин и единадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1277/24.10.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201016219/28.10.2016г.

4387 10/31/2016 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 3006 /поземлен имот с номер 

три хиляди  и шести/ с площ 596 

кв.м. /петстотин деветдесет и шест 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1279/24.10.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201016218/28.10.2016г.



4400 11/2/2016 Тополица "Лонгоза" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност 

"Лонгоза",  представляваща имот № 

000127 /имот с номер нула, нула, 

нула, едно, две, седем/ с площ 6,642 

дка /шест декара шестстотин 

четиридесет и два квадратни метра/ 

с начин на трайно ползване "Ливада" 

и категория на земята при неполивни 

условия
 "Десета"

Преписката съдържа :

1.Скица  № К00329/26.09.2016г., 
изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201015933/04.10.2016г.

4401 11/2/2016 Тополица "Лонгоза" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност 

"Лонгоза",  представляваща имот № 

000125 /имот с номер нула, нула, 

нула, едно, две, пет/ с площ 2,861 

дка /два декара осемстотин 

шестдесет и един квадратни метра/ с 

начин на трайно ползване "Ливада" и 

категория на земята при неполивни 

условия
 "Десета"

Преписката съдържа :

1.Скица  № К00328/26.09.2016г., 
изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201015932/04.10.2016г.

4405 11/14/2016 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 3007 /поземлен имот с номер 

три хиляди  и седми/ с площ 786 

кв.м. /седемстотин осемдесет и шест 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1280/24.10.2016 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201016380/10.11.2016г.



4406 11/15/2016 Поляново "Черна поляна" Земеделска земя
Землище на с.Поляново, м. "Черна 

поляна", общ.Айтос, обл.Бургас
ПИ №031001 /поземлен имот номер 

нула, три, едно, нула, нула, едно/ с 

площ 50.987 дка /петдесет декара, 

деветстотин осемдесет и седем 

квадратни метра/. Начин на трайно 

ползване: Овощна градина. 

Категория на земята при неполивни 

условия :Трета

Преписката съдържа:

Скица №К00077/01.11.2016г. на 

ОСЗ- Айтос
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201016314/09.11.2016г.
Протокол №141/14.05.2008г. от 
Общинска служба по земеделие 

и гори- Айтос

4407 11/21/2016 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ № 473 /поземлен имот номер 

четиристотин седемдесет и трети/ с 

площ 371 кв.м. /триста седемдесет и 

един квадратни метра/

Преписката съдържа:

Скица № 1359/11.11.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201016411/14.11.2016г.
Заповед № РД-08-

883/19.10.2016г. на Кмета на 

Община Айтос



4408 11/22/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХХХ- 

3609 /тридесети за три хиляди 

шестстотин и девети/ в кв. 193 

/квартал сто деветдесет и трети/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 556 

кв.м / петстотин петдесет и шест  
квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1343/08.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016423/14.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1738/23.11.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

241/04.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

164/10.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
6. Заповед №  РД-09-

36/21.02.1996 год. на Кмета на 

Община Айтос.

Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със заповед №РД-09-

463/21.11.1990г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХХХ-

3609 в кв.193



4409 11/23/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот І-
3471/първи за три хиляди, 

четиристотин седемдесет и първи/ в 

кв. 188 /квартал сто осемдесет и 

осми/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 374 кв.м/ 

триста седемдесет и четири 

квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1339/08.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016420/14.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1769/01.02.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

18/07.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

20/30.01.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

56/24.01.1991г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ І-
3471  в кв.188 на Ибрям Исуфов 

Хасанов



4410 11/23/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот  ХІІ-
3488/дванадесети за три хиляди, 

четиристотин осемдесет и осми/ в кв. 

187 /квартал сто осемдесет и седми/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 445 кв.м/ 

четиристотин четиридесет и пет 
квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1337/08.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016421/14.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1768/01.02.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

7/07.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

48/17.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

559/26.12.1990г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХІІ-
3488  в кв.187 на Стоил 

Верединов Левендов



4411 11/23/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХХХІ- 
3610 /тридесет и първи за три 

хиляди шестстотин и десети/ в кв. 

193 /квартал сто деветдесет и трети/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 609 кв.м 

/шестстотин и девет  квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1345/08.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016422/14.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1710/31.07.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

242/04.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

163/10.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
6. Заповед №  РД-09-

36/21.02.1996 год. на Кмета на 

Община Айтос.

Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със заповед №РД-09-

191/31.07.1990г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХХХІ-
3610 в кв.193



4412 11/25/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот  V-

3478/пети за три хиляди, 

четиристотин седемдесет и осми/ в 

кв. 187 /квартал сто осемдесет и 

седми/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 276 кв.м/ 

двеста седемдесет и шест квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1340/08.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016416/14.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1736/19.11.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

113/19.02.2014г.
5. Заповед № РД-11-

75/18.03.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

455/16.11.1990г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ V-

3478  в кв.187 на Гана Христова 

Емилова и Купен Борисов 

Емилов



4413 11/25/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот  ІІ-
3470/втори за три хиляди, 

четиристотин и седемдесети / в кв. 

188 /квартал сто осемдесет и осми/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 371 кв.м/ 

триста седемдесет и един квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1338/08.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016418/14.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1773/13.02.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

33/10.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

54/26.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

87/06.02.1991г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІІ-
3470  в кв.188 на Алдин Юлиев 

Адамов

4414 11/28/2016 Айтос ЗОЖ Земеделска земя
Землище на гр.Айтос, местност 

"Зона за отглеждане на животни"- 

УПИ ХVІ общ. /урегулиран поземлен 

имот шестнадесети общински/  в кв. 

15 /петнадесети/,  с площ 702 кв.м. 

/седемстотин и два кв.м /

Преписката съдържа :

Скица: № 1365/11.11.2016г.
Удостоверение за данъчна 

оценка: № 5201016412/ 

14.11.2016г.



4415 11/28/2016 Айтос Търговски обект /бивш обект "Хали"/, 

със застроена площ 444/487 кв.м 

/четиристотин четиридесет и четири 

квадратни метра /, представляващ  І-
ви етаж, целият с площ 487 кв.м 

/четиристотин осемдесет и седем 

квадратни метра/ и  мазе  със 

застроена площ 401/487  кв.м 

/четиристотин и един квадратни 

метра/, цялото с площ 487 кв.м 

/четиристотин осемдесет и седем 

квадратни метра/, ведно с правото 

на строеж и съответните идеални  

части от общите части на сградата.

Преписката съдържа:

Скица №1378/16.11.2016г. на 

Община Айтос
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201016464/16.11.2016г.

4416 11/29/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот Х-

395/десети за триста деветдесет и 

пети/ в кв. 139/квартал сто тридесет 
и девети/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 355 кв.м/ 

триста петдесет и пет квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1316/03.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016471/18.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1646/09.05.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

709/17.10.2014г.
5. Заповед № РД-11-

403/25.11.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

154/24.04.1989г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ Х-

395 в кв.139



4417 11/29/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ІІ-
1597/втори за хиляда петстотин 

деветдесет и седми/ в кв.41"а" 

/четиридесет и първи буква "а"/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 538 

кв.м/ петстотин тридесет и осем 

квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1317/03.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016473/18.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1640/08.05.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

221/01.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

130/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

157/24.04.1989г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІІ-
1597 в кв.41"а"



4418 11/30/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот  Х-1910 

/десети за  хиляда деветстотин и 

десети/ в кв. 156 /квартал сто 

петдесет и шести/ по плана на гр. 

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

строителство" с площ 393 кв.м/ 

триста деветдесет и три квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1331/07.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016395/11.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1538/08.12.1987г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

179/17.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

124/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

619,618/25.12.1987г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ Х-

1910  в кв.156 на  Ася Борисова 

и Зина Ясенова



4419 11/30/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХХІ-
1892/двадесет и първи за хиляда 

осемстотин деветдесет и втори/ в кв. 

158 /квартал сто петдесет и осми/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 343 

кв.м/ триста четиридесет и три 

квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1320/03.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016451/17.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1780/22.03.1991г.
4. Заповед № РД-11-

27/06.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

154/12.03.1991г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХХІ-
1892  в кв.158

4420 11/30/2016 Тополица Общинска част /придаваема/ от 17 

кв.м ид.ч. /седемнадесет квадратни 

метра идеална част/ от УПИ ІІ-
278/урегулиран поземлен имот 
двеста седемдесет и осми/ в кв.30 

/квартал тридесети/ по плана на 

с.Тополица, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 852 

кв.м. /осемстотин петдесет и два 

квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица №1394/18.11.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201016556/29.11.2016г.
3. Нотариален акт №66,  том ІІ, 
рег.№1871, дело №199 от 
14.11.2016г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №4882 от 
14.11.2016г., Акт №50, том ХVІІ, 
дело №2327/2016г. 



4421 11/30/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот  V-1336 

/пети за  хиляда триста тридесет и 

шести/ в кв. 94 /квартал деветдесет и 

четвърти/ по плана на гр. Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 415 кв.м/ 

четиристотин и петнадесет 

квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1333/ 07.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016397/11.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1611/12.07.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

151/07.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

90/02.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

372/09.08.1988г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ V-

1336  в кв.94 на  Алипи Манолов 

и Ася Манолова Илиева



4422 12/1/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот  ІХ-3508 

/девети за три хиляди петстотин и 

осми/ в кв. 188 /квартал сто 

осемдесет и осми/ по плана на гр. 

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

строителство" с площ 244 кв.м/ 

двеста четиридесет и четири 

квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1329/ 07.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016398/11.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1796/12.03.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

12/07.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

23/30.01.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

69/11.03.1992г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІХ-

3508  в кв.188 на  Мюмюнали 

Мюмюнов Юсеинов



4423 12/2/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот  ХVІІ-
1908 /седемнадесети за  хиляда 

деветстотин и осми/ в кв. 156 

/квартал сто петдесет и шести/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 395 

кв.м/ триста деветдесет и пет 
квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1332/ 07.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016555/29.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1612/12.07.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

244/04.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

160/10.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

370,371/09.08.1988г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХVІІ-
1908  в кв.156 на  Мирена 

Асенова Харизанова и Ася 

Демирева Кръстева



4424 12/5/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот VІ-общ 

/шести-общински/ в кв.4 /квартал 

четвърти/ по плана на гр. Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 372 

кв.м./триста седемдесет и два кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1336/08.11.2016 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016419/14.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1472/25.11.1986г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

345/21.05.2014г.
5. Заповед № РД-11-

240/15.08.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
6. Заповед № РД-09-

351/31.07.1991 год. на Кмета на 

Община Айтос.

Върху УПИ VІ-общ. в кв.4 е 

отстъпено право на строеж със 

заповед № РД-09-

359/08.08.1991г.



4425 12/5/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот  ІХ-

3517/девети за три хиляди петстотин 

и седемнадесети/ в кв. 189 /квартал 

сто осемдесет и девети/ по плана на 

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

строителство" с площ 269 кв.м/ 

двеста шестдесет и девет квадратни 

метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1318/ 03.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016475/17.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1691/28.03.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

36/10.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

52/26.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

91/16.03.1990г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІХ-

3517  в кв.189 



4426 12/5/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот  ІІІ-3467 

/трети за  три хиляди четиристотин 

шестдесет и седми/ в кв. 188 

/квартал сто осемдесет и осми/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 445 

кв.м/ четиристотин четиридесет и пет 
квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1319/ 03.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016474/18.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1707/16.07.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

204/20.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

148/08.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
6.Заповед № РД-09-

85/03.04.1995 год. на Кмет на 

Община Айтос
След съставяне на АДС 

№1707/16.07.1990г. има 

промяна на регулационния план 

на гр.Айтос, при която се 

променя площта на УПИ ІІІ-3467 

от 310 на 445 кв.м, одобрена със 

заповед №РД-09-85/03.04.1995г. 
на Кмета на Община Айтос.

Със Заповед № РД-09-

276/11.07.1990г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІІІ-
3467  в кв.188 на  Северин 

Минчев Младенов и Ася 

Борисова Филипова.



4427 12/7/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот  VІІІ-1912 

/осми за  хиляда деветстотин и 

дванадесети/ в кв. 156 /квартал сто 

петдесет и шести/ по плана на гр. 

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

строителство" с площ 611 

кв.м/шестстотин и единадесет 

квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1330/ 07.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016394/11.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1542/21.12.1987г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

175/13.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

118/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

621,622/25.12.1987г. е отстъпено 

право на строеж върху УПИ VІІІ-
1912  в кв.156.



4428 12/7/2016 Айтос Урегулиран поземлен имот ХХІХ- 

3596, 3597/двадесет и девети  за три 

хиляди петстотин деветдесет и 

шести и три хиляди петстотин 

деветдесет и седми/ в кв. 193 

/квартал сто деветдесет и трети/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 735 

кв.м /седемстотин тридесет и пет  
квадратни метра/

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1344/08.11.2016 год. 

на Община Айтос
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201016424/14.11.2016 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1740/23.11.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

239/04.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

154/09.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
6. Заповед №  РД-09-

36/21.02.1996 год. на Кмета на 

Община Айтос.

Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос  и на промени на 

регулационния план..

Със заповед №РД-09-

465/21.11.1990г. е отстъпено 1/2 

право на строеж върху УПИ ХХІХ-

3596, 3597 в кв.193 на Велизар 

Радулов.



4429 12/8/2016 Лясково Общинска част /придаваема/ от 59 

кв.м ид.ч. /петдесет и девет 
квадратни метра идеална част/ от 
УПИ ІV-75/урегулиран поземлен имот 
четвърти за седемдесет и пети / в 

кв.13 /квартал тринадесети/ по плана 

на с.Лясково, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1284 

кв.м. /хиляда двеста осемдесет и 

четири квадратни метра/

Преписката съдържа:

1. Скица №1430/29.11.2016г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201016683/07.12.2016г.
3. Нотариален акт №13,  том V, 

рег.№3115, дело №492 от 
15.06.2016г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №2463, 

Акт №126, том 8, дело 

№1091/2016г. 

4430 12/16/2016 Тополица "Бакалъка" Земеделска земя
Землище на с.Тополица, м. 

"Бакалъка", общ.Айтос, обл.Бургас
ПИ №000248 /поземлен имот номер 

нула, нула, нула, две, четири, осем/ с 

площ 1.032 дка /един декар, 

тридесет и два квадратни метра/. 

Начин на трайно ползване: 

"Изоставена нива". Категория на 

земята при неполивни условия :Пета

Преписката съдържа:

Скица №Ф02157/14.12.2016г. на 

ОСЗ- Айтос
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201016741/14.12.2016г.
Решение №219/25.10.2016г. на 

Общински съвет-Айтос
Протокол №172/14.12.2016г. от 
Общинска служба по земеделие - 

Айтос

4431 12/16/2016 Раклиново "Забун чаир" Земеделска земя 

Землище на с.Раклиново, местност 

"Забун чаир",  представляваща имот 
№ 022012 /имот с номер нула, две, 

две нула, едно, две/ с площ 4,891 

дка / четири декара осемстотин 

деветдесет и един кв.м. / с начин на 

трайно ползване "Изаставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия
 "Шеста"

Преписката съдържа :

1.Скица  № К00096/08.12.2016г., 
изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201016702/09.12.2016г.



4432 12/16/2016 Раклиново "Дели чобан" Земеделска земя 

Землище на с.Раклиново, местност 

"Дели чобан",  представляваща имот 
№ 036010 /имот с номер нула, три, 

шест,  нула, едно, нула/ с площ 3,773 

дка / три декара седемстотин 

седемдесет и три кв.м. / с начин на 

трайно ползване  "Нива" и категория 

на земята при неполивни условия
 "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица  № 

К00097/08.12.2016г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201016703/09.12.2016г.


