
Документ № Дата Населено място Местност Описание Забележки

3380 1/8/2013 Айтос 1.Терен, представляващ ПИ № 172 

/поземлен имот номер сто 

седемдесет и две/ с площ 1 438 

/един дка. четиристотин тридесет и 

осем кв.м./ в кв. 204 А /квартал 

двеста и четири А/

2.Сгради:

-Сграда на три етажа с "друго 

предназначение", със застроена 

площ 284 кв.м. /двеста осемдесет и 

четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1387/27.12.2012 год.

Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201001051/15.10.2012 

год./презаверена/

Договор № Д-01-16/06.07.2012 г. 

Заповед РД-11-269/04.09.2012 

г.на Областен управител.

            АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2013г.-31.12.2013г.



3439 4/2/2013 Айтос I.Административна сграда на четири 

етажа, находяща се в ПИ №4538  и  

ПИ №1980, кв.161/сто шестдесет и 

първи/  по плана на гр.Айтос, със 

застроена площ 732 кв.м., 

включваща:

1. Първи етаж, състоящ се от 

дванадесет стаи и WC възел, със 

застроена площ 359,90кв.м., 

предоставен за ползване на АСП.

2. Втори етаж, състоящ се от 

дванадесет стаи и WC възел, със 

застроена площ 359,90кв.м, 

предоставен за ползване на отдел 

"КОВСТ"

3. Трети етаж състоящ се от десет 

стаи, със застроена площ 

359,90кв.м., както следва:         

-стая №1- 14кв.м;    стая №2-14кв.м.

-стая №3 с две преходни помещения 

с обща                          площ от 

28кв.м

-стая №4-14кв.м;     стая №5-13кв.м.

-стая №6 с две преходни помещения 

с обща                   площ от 28кв.м. 

-стая №7-14кв.м;     стая №8-16кв.м. 

-стая №9-16кв.м;     стая №10-архив 

и WC възел.

4. Мазе, състоящо се от четири стаи, 

една баня и WC възел, с обща площ 

от 126кв.м.-(договор за наем)

5. Четвърти етаж-таван със 

застроена площ 323,80кв.м.

6.Партер, състоящ се от:

-десет стаи, един коридор и WC 

възел, със застроена площ 

359,90кв.м.

-кухня със застроена площ 372,1кв.м,

състояща се от шест стаи и WC 

възел.

-кухня-мазе, състояща се от седем 

Преписката съдържа:

1.СКИЦА № 431/27.03.2013Г.

2.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 

ДАНЪЧНА ОЦЕНКА:  

- №5201002704/01.04.2013г.   

- №5201002705/01.04.2013г.



3446 4/10/2013 Малка поляна "До корията" Пасище, мера с площ 11.194 дка 

(единадесет хиляди сто деветдесет 

и четири) с начин на трайно 

ползване "Пасище, мера", 

представляващ имот № 000129 (сто 

двадесет и девети)

Преписката съдържа:

1.Скица № К01503/08.04.2013г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка  

№5201002778/09.04.2013г.

3.Имотът е образуван от имот № 

000117.

Актът е отписан със заповед № 

РД-08-863/25.09.2013г.

С протокол №68/08.07.2013г. на 

ОСЗ-Айтос се променя НТП на 

имон № 000129 от "пасище, 

мера" в "изоставена нива".

За имота е съставен АОС 

3542/25.09.2013г.

3449 4/25/2013 Пещерско Поземлен имот №188 /дванадесети 

за сто осемдесет и осми/ в кв. 23 

/двадесет и трети/ по плана на 

с.Пещерско, общ. Айтос обл. Бургас, 

отреден за "                      с площ 241 

кв.м. /двеста четиридесет и един  

кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 525/23.04.2013 год. 

на община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201002977/25.04.2013 год.

3. Върху имота е построена 

Административна сграда 

"Читалище" с киносалон и 

складово помещение с обща 

застроена площ 241кв.м. по 

плана на с.Пещерско.

Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-317/22.04.2016г.



3453 5/13/2013 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище на с. Дрянковец, местност 

"Текме Тарла" представляващ имот 

№ 000135 / имот с номер три нули 

сто тридесет и пет/ с площ 14.489 

дка. /четиринадесет дка 

четиристотин осемдесет и девет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище мера" и категория при 

неполивни условия "Десета"(9.141) и 

"Четвърта"(5.348)

Преписката съдържа :

Скица 

№К02428/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003012/29.04.2013г. за 

9.141дка.

Удостоверение за дан.оценка 

№5201003012/29.04.2013г. 

за5.348дка.

3454 5/13/2013 Черноград Земеделска земя 

Землище на с. Черноград, 

представляващ имот № 000172 

/имот с номер три нули сто 

седемдесет и втори/ с площ 14.796 

дка. /четиринадесет дка. 

седемстотин деветдесет и шест 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище мера" и категория при 

неполивни условия "Пета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К03492/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201002994/26.04.2013г. 

3455 5/13/2013 Черноград "Ясака" Земеделска земя 

Землище на с. Черноград, местност 

"Ясака", представляващ имот № 

035013 /имот с номер нула, тридесет 

и пет, нула, тринадесет/ с площ 

7.075 дка. /седем дка. и седемдесет 

и пет кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище мера" и категория 

при неполивни условия "Пета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К03497/10.05.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003127/10.05.2013г.



3456 5/13/2013 Карагеоргиево Заим кору Земеделска земя 

Землище на с. Карагеоргиево, 

местност "Заим кору", 

представляващ имот № 000313 

/имот с номер три нули триста и 

тринадесет/ с площ 12.190 дка. 

/дванадесет дка. сто и деветдесет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище с храсти" и категория при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица 

№К02852/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201002995/26.04.2013г.

3457 5/31/2013 Дрянковец "Текме тарла" Имот с номер 000284 /три нули 

двеста осемдесет и четири/, 

находящ се в землището на 

с.Дрянковец, местност "Текме 

тарла",  с начин на трайно ползване  

"Язовир" - земя с площ 35.061 дка 

/тридесет и пет дка шестдесет и 

един кв.м/ и язовир като съоръжение 

IV/четвърти/ клас с височина на 

стената до 15/петнадесет/ метра, 

земнонасипен тип, включващ 

язовирна стена, насипно тяло, 

водоизпускватели.

Преписката съдържа:

1.Скица №К02382/25.03.2013г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201003266/23.05.2013г.

2.1.Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201003266/23.05.2013г.

При съставянето на акта са 

представени: Констативен 

протокол от 27.05.2013г. и 

Заповед №РД-08-

519а/27.05.2013г. на Кмета на 

Община Айтос

Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-135/18.02.2016г.

3458 5/22/2013 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с. Мъглен, 

представляващ имот № 000195 

/имот с номер три нули сто 

деветдесет и пет/ с площ 20.962 дка. 

/двадесет дка деветстотин 

шестдесет и два кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица 

№К01850/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003081/09.05.2013г.



3459 5/22/2013 Айтос "Стамбол сърта" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Стамбол сърта" представляващ 

имот № 000824 /имот с номер три 

нули осемстотин двадесет и четири/ 

с площ 5.972 дка. /пет дка 

деветстотин седемдесет и два кв.м./ 

с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица 

№К06779/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003076/09.05.2013г.

3460 5/22/2013 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен, 

представляващ имот № 000326 

/имот с номер три нули триста 

двадесет и шест/ с площ 12.509 дка. 

/дванадесет дка петстотин и девет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица 

№К01852/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003080/09.05.2013г.

3474 6/18/2013 Айтос Имот с №000440 /три нули, 

четиристотин и четиридесет/ 

Гробищен парк, извън регулация, 

находящ се в землището на  гр. 

Айтос, с площ от 66.288 дка.

Преписката съдържа:

1.Скица №К06842/14.06.2013г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201003508/18.06.2013г.



3475 6/25/2013 Черноград Имот с номер 000199 /три нули сто 

деветдесет и девет/,  категория 

"Трета", находящ се в землището на 

с.Тополица и имот с номер 000105 

/три нули сто и пет/, категория 

"Трета", находящ се в землището на 

с.Черноград,  с начин на трайно 

ползване  "Язовир"  - земя с обща 

площ 157.327 дка /сто петдесет и 

седем дка триста двадесет и един 

кв.м/

Преписката съдържа:

1.Скица №К02184/20.06.2013г. 

на ОСЗ-Айтос

1.1.Скица №К03532/20.06.2013г. 

на ОСЗ-Айтос

2.Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201003566/24.06.2013г.

2.1.Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201003565/24.06.2013г.

3.Имотът попада в землищата 

на с.Тополица и с.Черноград 

както следва: 

-с.Тополица-61.180 дка 

-с.Черноград-96.147 дка 

3491 5/13/2013 Чукарка "Стопански двор" Земеделска земя 

Землище на с. Чукарка, 

представляващ имот № 045025 

/имот с номер нула, четиридесет и 

пет, нула двадесет и пет/ с площ 

14.048 дка. /четиринадесет дка. 

четиридесет и осем кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище с храсти" и 

категория при неполивни условия 

"Девета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К01770/10.07.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003707/11.07.2013г.

Имотът е образуван от имот № 

045023 

3499 8/5/2013 Айтос Урегулиран поземлен имот /УПИ/  І / 

първи/ в кв. 259  /квартал двеста 

петдесет и девети/  по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Паркове и зелени 

площи" на площ от 1064 /хиляда 

шестдесет и четири/ кв.м.

Преписката съдържа:

1.Скица №884/02.08.2013г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201003917/05.08.2013г.



3511 8/27/2013 Тополица "Кайнака" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност 

"Кайнака", представляващ имот № 

000111 /имот с номер три нули сто и 

единадесет/ с площ 0.416 дка. 

/четиристотин и шестнадесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Пета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К02156/16.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003267/23.05.2013г.

3512 8/27/2013 Тополица Земеделска земя 

Землище на с. Тополица, местност 

"Кайнака", представляващ имот № 

000314 /имот с номер три нули 

триста и четиринадесет/ с площ 

2.041 дка. /два дка. четиридесет и 

един кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище мера" и категория 

при неполивни условия "Пета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К02157/16.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003268/23.05.2013г. 

3517 8/29/2013 Айтос "Кара меше" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Кара меше", представляващ имот № 

000833 /имот с номер три нули 

осемстотин тридесет и три/ с площ 

5.425 дка. /пет дка. четиристотин 

двадесет и пет кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица №К06780/30.04.2013г., 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003003/26.04.2013г.



3518 8/29/2013 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Чеменлията", представляващ имот 

№ 001003 /имот с номер две нули 

хиляда и три/ с площ 31.265 дка. 

/тридесет и един дка. двеста 

шестдесет и пет кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К06789/09.05.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003126/10.05.2013г.

Имотът е образуван от имот № 

000953.

Актът е отписан със заповед 

№РД-08-1239/18.12.2013г.

За имота е съставен АОС № 

3573/18.12.2013г.

3519 8/29/2013 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Чеменлията", представляващ имот 

№ 001004 /имот с номер две нули 

хиляда и четири/ с площ 21.764 дка. 

/двадесет и един дка. седемстотин 

шестдесет и четири кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К06790/09.05.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003125/10.05.2013г.

Имотът е образуван от имот № 

000953. 

3521 9/2/2013 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Чеменлията", представляващ имот 

№ 381001 /имот с номер триста 

осемдесет и едно, две нули, едно/ с 

площ 53.240 дка. /петдесет и три дка. 

двеста и четиридесет кв.м./ с начин 

на трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К06782/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003018/29.04.2013г.



3523 9/4/2013 Айтос "Кара меше" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Кара меше", представляващ имот № 

000221 /имот с номер три нули 

двеста двадесет и един/ с площ 

8.158 дка. /осем дка. сто петдесет и 

осем кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище мера" и категория 

при неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица 

№К06774/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003009/29.04.2013г.

3524 9/4/2013 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Чеменлията", представляващ имот 

№ 000900 /имот с номер три нули 

деветстотин/ с площ 12.839 дка. 

/дванадесет дка. осемстотин 

тридесет и девет кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К06781/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003017/29.04.2013г.

3526 9/4/2013 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Лясковско шосе", представляващ 

имот № 000496 /имот с номер три 

нули четиристотин деветдесет и 

шест/ с площ 31.287 дка. /тридесет и 

един дка. двеста осемдесет и седем 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище мера" и категория при 

неполивни условия "Десета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К06776/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003013/29.04.2013г.



3527 9/4/2013 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Лясковско шосе", представляващ 

имот № 000498 /имот с номер три 

нули четиристотин деветдесет и 

осем/ с площ 11.953 дка. 

/единадесет дка. деветстотин 

петдесет и три кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета"

Преписката съдържа :

Скица №К06777/30.04.2013г., 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003014/29.04.2013г.

3530 9/5/2013 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Чеменлията", представляващ имот 

№ 000531 /имот с номер три нули 

петстотин тридесет и едно/ с площ 

16.827 дка. /шестнадесет дка. 

осемстотин двадесет и седем кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище 

мера" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица №К06778/30.04.2013г., 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201003015/29.04.2013г.

3531 9/5/2013 Айтос "Хамам дере" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Хамам дере", представляващ имот 

№ 000225 /имот с номер три нули 

двеста двадесет и пет/ с площ 6.974 

дка. /шест дка. деветстотин 

седемдесет и четири кв.м./ с начин 

на трайно ползване "Пасище, мера" 

и категория при неполивни условия 

"Трета"

Преписката съдържа :

Скица №К06775/30.04.2013г., 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201002999/26.04.2013г.

3532 9/10/2013 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен,  

представляващ имот № 000320 

/имот с номер три нули, триста и 

двадесет/ с площ 10.365 дка. /десет 

дка триста шестдесет и пет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица 

№К01851/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201002998/26.04.2013г.



3533 9/11/2013 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с.Мъглен,  

представляващ имот № 000033 

/имот с номер четири нули, тридесет 

и три/ с площ 13.769 дка. 

/тринадесет дка седемстотин 

шестдесет и девет кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К01849/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201002996/26.04.2013г.

3535 9/19/2013 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000187 /имот с номер три нули, 

сто осемдесет и седми/ с площ 

14,443 дка. /четиринадесет  дка 

четиристотин четиридесет и три 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище мера" и категория при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02431/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201003020/29.04.2013г.

3536 9/19/2013 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000145/имот с номер три нули, сто 

четиридесет и пети/ с площ 9.998 

дка. /девет дка деветстотин 

деветдесет и осем кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Осма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02430/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201003019/29.04.2013г.



3537 9/20/2013 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000196/имот с номер три нули, сто 

деветдесет и шести/ с площ 8,946 

дка /осем дка деветстотин 

четиридесет и шест кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Шеста"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02434/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201003024/26.04.2013г.

3538 9/23/2013 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000194/имот с номер три нули, сто 

деветдесет и четвърти/ с площ 

32.464 дка. /тридесет и два дка 

четиристотин шестдесет и четири 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище мера" и категории при 

неполивни условия "Шеста" и 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02433/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201003022/26.04.2013г.

3539 9/23/2013 Дрянковец "Домус орман" Земеделска земя 

Землище с.Дрянковец, местност 

"Домус орман", представляващ имот 

№ 076021 /имот с номер нула, 

седем, шестдесет, двадесет и първи/ 

с площ 9.501 дка /девет дка 

петстотин и един кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Осма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02427/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201002993/26.04.2013г.



3540 9/24/2013 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000248 /имот с номер три нули, 

двеста четиридесет и осми/ с площ 

6.018 дка /шест дка осемнадесет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище мера" и категория при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02436/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201003025/26.04.2013г.

3541 9/24/2013 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000247 /имот с номер три нули, 

двеста четиридесет и седми/ с площ 

6.813 дка /шест дка осемстотин и 

тринадесет кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище мера" и категория 

при неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02435/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201003024/26.04.2013г.

3554 10/17/2013 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000192 /имот с номер три нули, 

сто деветдесет и втори/ с площ 7.549 

дка /седем дка петстотин 

четиридесет и девет кв.м./ с начин 

на трайно ползване "Пасище, мера" 

и категории при неполивни условия 

"Шеста" и "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02432/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201003021/26.04.2013г.



3555 10/18/2013 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000136 /имот с номер три нули, 

сто тридесет и шести/ с площ 22.105 

дка /двадесет и два  дка сто и пет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категории при 

неполивни условия: "Десета", 

"Шеста", "Четвърта" и "Трета".

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02429/30.04.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201003016/29.04.2013г.

3559 11/15/2013 Тополица "Над селото" Имот с №000292 /три нули, двеста 

деветдесет и втори/, находящ се в м. 

"Над село", землище на с.Тополица  

, с площ от 1.212 дка / един дка 

двеста и дванадесет кв.м./ и с начин 

на трайно ползване "Гробище"

Преписката съдържа:

1.Скица №К02280/12.11.2013г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201005127/14.11.2013г.

3560 11/21/2013 Мъглен Земеделска земя 

Землище на с. Мъглен, 

представляващ имот № 000143 

/имот с номер три нули сто 

четиридесет и трети/ с площ 4.678 

дка. /четири дка шестстотин 

седемдесет и осем кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Мочурище" и 

категория при неполивни условия 

"Шеста"

Преписката съдържа :

Скица №К01951/21.11.2013г., 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201005290/21.11.2013г.



3564 12/11/2013 Айтос Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос,  

представляващ имот № 000203 

/имот с номер три нули, двеста и три/ 

с площ 6.518 дка. /шест дка  

петстотин и осемнадесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Трета"

Преписката съдържа :

Скица 

№К05859/17.10.2013г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№520100552/11.12.2013г.

Актът е отписан със заповед № 

РД-08-225/07.04.2014г.

Имотът е разделен на два нови 

поземлени имоти:

-имот № 001005- АОС 

№3611/08.04.2014г.

-имот № 001024- АОС 

№3612/08.04.2014г.


