
Документ № Дата Населено място Местност Описание Забележки

1 1/6/1997 Айтос Масивна едноетажна сграда с площ 

от 170 кв.м ведно с отстъпено право 

на строеж върху държавна земя, 

построена 1978 год.

Със заповед № РД -08-

243/29.06.2004 г. на Кмета на 

Общината имотът е отписан от 
актовите книги
Акта отписан със зап. № 

123/03.10.2008 г.

2 1/6/1997 Айтос Кафе-сладкарница"Лилия", 

построена в подблоковото 

пространство на ЖСК "Лилия", 

реконструирана в кафе-

сладкарница"Кристал"

Целият имот
ЗП 115 кв.м., масивна конструкция, 

построена 1973 г., ведно с отстъпено 

право на строеж в/у държ.земя

Помещението представлява 

7,78 % ид. части от общите 

части на сградата.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-201/26.04.2007 год.

3 1/6/1997 Айтос Сграда - Ателие за химическо 

чистене
Терена вписан в АОС № 1383

Акта отписан със Заповед № РД-

08-202/26.04.2007 год.

4 1/6/1997 Айтос Магазин за месо /63/

Целият имот
Терен от 39 кв.м. и масивна 

едноетажна сграда с площ 39 кв.м. с 
метална конструкция, построена 

през 1979 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-203/26.04.2007 год.

5 1/6/1997 Айтос Магазин за хранителни стоки
Целият имот
Терен - 80 кв.м. и магазин на площ 

80 кв.м. на един етаж с метална 

констукция, построен през 1979 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-204/26.04.2007 год.

АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.1997г.-31.12.2005г.



6 1/6/1997 Айтос "Трите братя" Магазин -павилион
Целият имот
Павилион за хранителни стоки, с 
дървена конструкция,  построена 

през 1976 г на един етаж със 
застроена площ 51 кв.м..

Имота е описан в АОС № 

145/10.10.1998 г.
Акта отписан със Заповед № РД-

08-243/17.05.2007г.

7 1/20/1997 Айтос Сграда  - Механа  "Трите братя "

Целият имот.
Масивна едноетажна сграда, 

построена през 1972 год.със 
застроена площ 189 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-554/03.10.2007 г.

8 1/20/1997 Айтос Пивница " Трите братя " и Магазин за 

хранителни стоки 

Целия имот- застроена площ 235 

кв.м.

Пивница със застроена  площ 70 

кв.м.

Магазин със застроена площ 165 

кв.м.

Масивна конструкция на един етаж.

Построена през 1970 год.

Акта отписан със заповед № РД-

08113/11.02.2010 г.

9 2/12/1997 Мъглен "Корията", 

Керезлика
уч. ниви с.Мъглен  Със заповед №РД-09-

446/31.10.2000 год. на Кмета на 

Общ. Айтос е одобрена промяна 

на ЗРП и теренът, в който се 

намира павилиона е обособен в 
отделен парцел  Х-ти за който 

има съставен нов АОС 

№744/12.12.2000 год.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-205/26.04.2007 год.



10 2/12/1997 Айтос Целият имот.
Ресторант- градина "Аетос" със 
застроена площ 1076 кв.м.

Масивна едноетажна сграда 

посроена през 1970 год.

 Със заповед № РД-09-248/ 

05.07.2002 год. на Кмета на 

Общ. Айтос е извършена 

промяна на регулацията като се 

отрежда нов УПИ VI в кв. 63 по 

плана на града на площ 2544 

кв.м.отреден за "Ресторант-
Аетос"  АОС №963/04.11.2002 

год.Земята на ресторанта е в 
АОС 1321

Акта отписан със Заповед № РД-

08-206/26.04.2007 год.

11 2/18/1997 Айтос Незастроен парцел на площ 64960 

кв.м.

 Целият имот.

Акта отписан със зап. № РД-08-

427/20.09.2006 г.

12 2/18/1997 Айтос Незастроен парцел на площ 1795 

кв.м. 

Целият имот.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-427/20.09.2006 г.

13 2/18/1997 Айтос  Незастроен парцел на площ 23505 

кв.м. 

 Целият имот.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-427/20.09.2006 г.

14 2/18/1997 Айтос  Незастроен парцел на площ 17350 

кв.м.

 Целият имот.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-427/20.09.2006 г.

15 2/18/1997 Айтос Незастроен парцел на площ 

29240кв.м.

Целият имот.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-427/20.09.2006 г.

17 3/20/1997 Айтос Дървена барака.

Целият имот.
Едноетажна постройка с дървена 

конструкция, построена през 1979 

год. със застроена площ 350 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-108/24.02.2011 г. За имота е 

съставен нов АОС №2537

18 3/20/1997 Айтос Дървена барака.

Целият имот.
Едноетажна постройка с дървена 

консрукция, построена през 1979 год. 

със застроена площ 210 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-108/24.02.2011 г.За имота е 

съставен нов АОС 

№2537/24.02.2011 г.

22 3/20/1997 Чукарка Урегулиран парцел на площ 3 395 

кв.м.

 Целият имот.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-262/28.04.2010 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2353



36 4/25/1997 Поляново Извън регулация.
 Сграда -Баня. Сграда- Пералня.

 Целият имот.
 Две сгради с масивна конструкция, 

построени през 1966 год. със 
застроена площ:

         - за банята - 111 кв.м. 

         - за пералнята - 51 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-272/25.07.2005 год.

39 5/7/1997 Айтос Магазин за хранителни стоки.

Целият имот.
Магазин за хранителни стоки на 

площ 120 кв.м. заемащ южната част 
на подблоковото пространство  на 

масивен жилищен блок на МНО 

№47/10 и правото на строеж върху 
държавна земя

 Въз основа на извършено 

замерване  на място и изготвен 

оценителски доклад от 
19.09.1997 год. в  т. 3  площта на 

магазина да се счита на 144 

кв.м.

                                                                    

Н-к у-ние "ОБИС":

Акта отписан със Заповед № РД-

08-207/26.04.2007 год.

40 5/27/1997 Айтос Магазин за хранителни стоки.

 Целият имот.
 Терен - 150 кв.м. Магазин за 

хранителни стоки на площ - 150 кв.м. 

с метална конструкция на един етаж, 

построен през 1981 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-208/26.04.2007 год.

42 5/30/1997 Айтос  Магазин в подблоково пространство 

но ЖСК "Светлина"

 Целият имот.
 Магазин със застроена площ 90 

кв.м. заедно със съответните 

идеални части от сградата и правото 

на строеж върху държавна земя.

 Построен през 1985 год. на един 

етаж с монолитна конструкция.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-209/26.04.2007 год.

43 5/30/1997 Айтос  Сграда - Пивница.

 Целият имот.
 Пивница със застроена площ 150 

кв.м. на един етаж, с метална 

конструкция, построена през1981 

год. 

Акта отписан със Заповед № РД-

08-210/26.04.2007 год.



44 5/30/1997 Айтос  Пивница и магазин.

 Целият имот.
 Пивница със застроена площ 70 

кв.м. и магазин със застроена площ 

160 кв.м. ведно с отстъпено право на 

строеж.

 Едноетажна сграда с обща 

застроена площ 230 кв.м. с масивна 

конструкция, построена през 1979 

год.

 На основание пазарна оценка 

№ 1084 от 18.08.1997 год. обект 
"Пивница" да се чете в т. 3 

"Сладкарница" Хисаря - със ЗП 

127 кв.м. След извършено 

замерване на 04.10.2005 год. 

констатирах ОЗП 245 кв.м. 

Поради продажба на  

Сладкарница "Хисаря" отразена 

в т.14 остава обект Магазин със 
ЗП 118 кв.м.

                                                                          

мл.експ.НАТООС:.........................

..

                                                                                                           

Пл. Димитров
Акта отписан със Заповед № РД-

08-516/01.09.2008 год.

45 5/30/1997 Айтос Търговски обект - ХАЛИ.

 Целият имот.
 Сграда със застроена площ 505 

кв.м. с монолитна конструкция, на 

два етажа, построена през 1928 год. 

реконсруирана през 1976 год. ведно 

с ОПС.

С договор за продажба на 

обособена  част от "АЕТОС 

ТЪРГОВИЯ" ЕООД от 
27.06.1998 год.е продаден втори 

етаж с прилежащите 

помещения, стълбища, асансьор 

и припадащите се общи части 

на сградата на Янко Василев 

Казаков ведно с ОПС.

С договор от 01.07.1998 год.е 

продаден приземен етаж /част 
от него/- търговско помещение и 

склад 43 кв.м. и мазе - 86 кв.м. 

ведно с ОПС.

Продажбите са извършени на 

основание Чл.35 отЗППДОБП.



46 5/30/1997 Айтос Търговски обект - Супермаркет.
 Стая на РПУ гр. Айтос.
 Супермаркет със застроена площ 

378 кв.м. и стая на РПУ със 
застроена площ от 25 кв.м., 

построена в северната страна на 

супермаркета.

 Едноетажна сграда с масивна 

конструкция, построена през 1980 

год. с ОПС

 На основание чл.60 от ЗОС във 
връзка с ново замерване е 

установена тех. грешка  в 
квадратурата, описана в т. 3 

която се променя така:  

Супермаркет със застроена 

площ 445 кв.м. и Стая на МВР - 

27 кв.м.

     29.11.2000 год. За терена - 

АОС № 734

Акта отписан със Заповед № РД-

08-211/26.04.2007 год.



49 5/30/1997 Черноград Урегулиран парцел с площ 5690 кв.м.

Две сгради.

Целият имот.
Две едноетажни сгради от по 120 

кв.м, общо 240 кв.м застроена площ 

с масивна конструкция,строени през 
1962 год.

Със заповед РД-09-

300/25.08.1999 г. е одобрена 

промяна на ЗРП на с.Черноград 

на основание чл.32,ал.1,т.3 от 
ЗТСУ като целия парцел VІІ се 

разделя на пет парцела, 

отредени за индивидуално 

жил.строителство:

парцел VІІ с площ от 675 кв.м - 

АОС №441/08.09.1999 г.
парцел ХХІV с площ 725 кв.м - 

АОС № 442/08.09.1999 г.
парцел ХХV с площ 810 кв.м - 

АОС № 443/08.09.1999 г.
парцел ХХVІ с площ 745 кв.м - 

АОС № 444/08.09.1999 г.
парцел ХХVІІ с площ 2700 кв.м - 

АОС № 277/03.09.1999 г.отреден 

за КОО
Със заповед № РД - 09-

612/28.12.2001 г. на Кмета на 

Община Айтос имотът се 

включва в баланса на общината. 

Акта отписан със Заповед № РД-

08-212/26.04.2007 год.



51 5/30/1997 Черноград Урегулиран парцел с площ 2525 кв.м Със заповед № РД-09-

163/04.05.1998 г. на кмета на 

община Айтос имотът се 

отписва от актовите книги на 

общината тъй като се отменя 

отчуждаването на основание 

ЗВСВНОИ по 

ЗТСУ,ЗПИНМ,ЗБНМ,ЗДИ и ЗС и 

се възстановява правото на 

собственост на Йордан Ганчев 

Пенев,Пенчо Ганев 

Пенчев,Тодор Ганев Пенчев и 

Руска Ганева Петрова
Акта отписан

54 5/30/1997 Раклиново Урегулиран парцел с площ 3735 кв.м.

Административна сграда - училище.

Сграда със застроена площ от 140 

кв.м , на един етаж, с масивна 

конструкция

Със заповед № РД-08-

53/11.02.2005 г. на Кмета на 

Община Айтос за промяна на 

ПРЗ от имота са образувани 4 

нови имота, за които са 

съставени АОС.Площа на имота 

се променя от 3735 кв.м на 1035 

кв.м. Издадени нови АОС № 

1241, 1242, 1243 и 1244

С решение 285/21.09.2005 г. на 

Общински съвет - Айтос имота 

се обявява за ЧАСТНА 

общинска собственост.
Акта отписан със Заповед № РД-

08-199/23.04.2007 год.

62 5/30/1997 Съдиево Урегулиран парцел І с площ 955 кв.м
Целият имот

63 5/30/1997 Съдиево Урегулиран парцел ІІ с площ 830 кв.м
Целият имот

64 5/30/1997 Съдиево Част от парцел ІІІ с площ 195 кв.м Акта отписан със Заповед № РД-

08-69/26.02.2007 год.



65 7/15/1997 Айтос Партерен етаж - част от жилищна 

масивна сграда представляваща две 

стаи със застроена площ 38,20 кв.м 

със съответните идеални части от 
общите части и правото на 

строеж.Югоизточно 

изложение.Построен през 1978 год. 

Размери на стаите:5/3,80 и 4/4,80

Със заповед РД-09-

136/13,04,2001 на Кмета на 

община Айтос описаният в т.3 

имот е отписан от актовите 

книги на общината и се предава 

в собственост на Симеон 

Атанасов Рашков и Наска 

Иванова Рашкова от гр.Айтос, 
ул."Гоце Делчев" 31 на 

основание решение по гр.д. 

350/1999 на БОС
Акта отписан.

66 7/15/1997 Айтос  Една стая в партерен етаж на 

жилищна сграда с размери 5х3.80 м. 

Застроена площ 19.кв.м. със 
съответните идеални части от 
общите части и правото на строеж 

със северозападно изложение.

Построена през 1978 год.

Масивна конструкция.

Със заповед № РД-09-

136/13.04.2001 год. на Кмета на 

Общ. Айтос описаният в т.3 имот 
е отписан от актовите книги на 

Общината и се предава в 
собственост на Мишо Сенков 

Джамбазов и Виолета Илиева 

Джамбазова от гр. Айтос, ул. 

Гоце Делчев № 31 съгласно 

решение по гр. дело № 350/1999 

год.по описа на БОС.

Акта е отписан.

72 7/25/1997 Дрянковец  Прилежащ терен на площ 340 кв.м.

 Сграда - млекосъбирателен пункт и 

магазин със застроена площ 57 кв.м.

 Циментова площадка - 75 кв.м.

 Целият имот. 
Едноетажна сграда с масивна 

конструкция, построена 1985 год.

След продажбата остава 

общински имот:
1.Сграда-млекопункт със ЗП 

23,40 кв.м., в източната част на 

сградата
2.Парцел 170 кв.м.

 Със Заповед № РД-08-

238/25.05.2009 площта в раздел 

№ 3 се променя от 340 кв.м. на 

352 кв.м. / общинска ид.ч./ 
Акта отписан със Заповед № РД-

08-632/01.09.2009 г.



74 7/25/1997 Айтос Клуб-салон със ЗП 88,06 кв.м., 

представляващ първи етаж от 
двуетажна жилищна сграда с 
масивна конструкция, построена 

1978 г., със съответните идеални 

части от общите части на сградата и 

правото на строеж. Нежилищен 

имот.

75 7/25/1997 Айтос Клубно помещение "Шах-клуб" със 
застроена площ 73.20 кв.м. в 
партерен етаж на пететажна сграда, 

построена 1984 год. със съответните 

ид.ч. от общите части на сградата и 

правото на строеж върху държавна 

земя.

Нежилищен имот.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-215/27.04.2007 год.

76 7/25/1997 Айтос Първи етаж /над партера/ със 
застроена площ 70 кв.м. от масивна 

сграда, построена 1937 год.състоящ 

се от:  три стаи, кухня, салон антре, 

сервизни помещения, тераса над 

кухнята, два балкона, заедно с 
бетонна плоча над този етаж - готова 

за строеж, с право на преминаване 

от общия вход и цялото стълбище от 
завоя за партера до първия етаж. 

77 7/25/1997 Айтос Партерен етаж със застроена площ 

42 кв.м. на масивна сграда, 

построена през 1978 год. на три 

етажа с право на строеж и идеални 

части от общите части на сградата.

Нежилищен имот - Клуб.

Общинската част съставлява 13.44% 

от цялата сграда. 

 Акта отписан със Заповед № РД-

09-513/27.12.2002 год.



78 7/25/1997 Айтос Партерен етаж със ЗП 110кв.м., 

построен в триетажна масивна 

жилищна сграда, построена през 
1974г. със съответните идеални 

части от общите части на сградата и 

правото на строеж.

Нежилищен имот - клуб.

79 7/25/1997 Айтос Партерен етаж със застроена площ 

118 кв.м., състоящ се от: офис, две 

складови помещения и сервизни 

помещения, в двуетажна масивна 

жилищна сграда, построена 1985 

год. и дворно място на площ от 85 

кв.м.

Нежилищен имот - клуб.

80 7/25/1997 Айтос Партерен етаж със ЗП 90кв.м. на 

масивна жилищна сграда, на четири 

етажа, построена през 1978 г. със 
съответните идеални части на 

сградата и правото на строеж.

Нежилищен имот - клуб



82 9/22/1997 Айтос Три магазина на един етаж с 
масивна конструкция, построени в 
подблоковото пространство на ЖСК 

"Рила" през 1977г.
Магазин "Мъжка мода" със ЗП 

106кв.м.

Магазин за хр. стоки със ЗП 170кв.м.

Магазин за ел. уреди със ЗП 

160кв.м., ведно със съответните ид. 

части от общите части на сградата и 

правото на строеж върху държавна 

земя.

На основание решение №114, 

протокол №11/30.07.2004г. на 

Общ. съвет и заповед №РД-11-

298/13.08.2004г. на Кмета на 

Община Айтос бившия магазин 

за ел.уреди, сега "Магазин за 

спортни стоки" се изключва от 
баланса на "Аетос Търговия" 

ЕООД и се включва в баланса 

на Общината с бал. стойн. 

4029.68лв. и отчетна стойн. 

6290.97лв.

АОС за терена № 1122

Съглано Заповед № РД-08-

6/07.01.2015г. и Протокол за 

измерване от 14.03.2013г.  
площта в "раздел 3, ред 6 " да 

се чете: "Магазин за ел уреди 

със застроена площ 159,60 

кв.м."

83 9/22/1997 Съдиево Част от парцел ІХ на площ 235 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

08-68/26.02.2007 год.

Нов АОС № 1414

84 9/22/1997 Съдиево Урегулиран парцел Х на площ 

850кв.м. 

Целия имот

85 9/22/1997 Съдиево Терен отреден за улица на площ 

3330кв.м.

Целият имот.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-81/03.02.2011 г.

86 9/22/1997 Съдиево Общинска част от урегулиран 
поземлен имот 40/..... кв.м.

87 9/22/1997 Съдиево Урегулиран парцел І в кв.2 по плана 

на с.Съдиево на площ 870 кв.м.

88 9/22/1997 Съдиево Урегулиран парцел II на площ 900 

кв.м.

Целият имот.

89 9/22/1997 Съдиево Част от парцел с площ 605 кв.м.



90 1/15/1998 Айтос Търговски център
Масивна двуетажна сграда със ЗП 

3402 кв.м.в подблоково 

пространство, построена 1983 г., 
съответните ид.части от общите 

части и право на строеж върху 
държавна земя

Имота изключен от капитала на 

"Аетос-търговия"ЕООД с 
Решение № 45/06.03.2000 г. на 

Общ.съвет
Съгласно Заповед № РД-09-

424/05.11.1998 г.на кмета на 

Община Айтос и сключен 

договор за възлагане на 

приватизационна оценка от 
19.01.1999 г. , точка 3 се 

допълва, както следва:

            1.Обект сладкарница 

"Роза" РЗП 166 кв.м., ид.части 

от общите части на обекта 

166/3099/16 кв.м.

            2.Втори етаж-търговски 

център-РЗП 985 кв.м., ид.части 

от общите части на обекта-

985/3099/96 кв.м.

            3.Обект "Кафе Еделвайс"-
РЗП 536 кв.м., ид.ч.от общите 

части на обекта-536/3099/52 

кв.м.

91 1/15/1997 Айтос Магазин в подблоковото 

пространство на ЖСК"Труд" със 
застроена площ 128 кв.м. с масивна 

конструкция на един етаж,построен 

през 1978 г. в едно с правото на 

строеж върху държавна земя.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-214/27.04.2007 год.

93 1/15/1998 Айтос   Осем бр. общ. квартири от № 1 до 

№ 8 със застроена площ от 35 кв.м. 

за всяка общо 280 кв.м., на един 

етаж, полумасивна конструкция, 

построени през 1976 год.

94 1/15/1998 Айтос Десет броя общински квартири от 
№1-10 със застроена площ от 35 

кв.м. за всяка от общо 350 кв.м. на 

един етаж, полумасивна 

конструкция, построени през 1976 г.



95 1/15/1998 Айтос    1. Урегулиран парцел на площ от 
4555 кв.м.

   2.  Сграда "Детска градина" 

съсзастроена площ от 940 кв.м. на 

един етаж, с масивна конструкция, 

построена през 1976 год.

Със Зап.РД-09-631/11.12.2003 г. 
на основание чл.134, ал.2, т.6 от 
ЗУТ е извършена промяна на 

УПИ І, като същишят се разделя 

на два УПИ:

УПИ ІІ, отреден за "Фурна и 

търговия", за който е издаден 

АОС  1167

УПИ І, отреден за ИЖС, за който 

е издаден АОС  1173

Акта отписан със Заповед № РД-

08-780/19.10.2007 год.

104 4/30/1998 Мъглен Дворно място на площ от 490кв.м.

- ур.парцел ІІ на площ от 430кв.м.

- улица на площ от 60кв.м.

Построената в терена 

сграда/бивша столова и кухня/ 
със ЗП 152кв.м. е 

полуразрушена
Акта отписан със Заповед № РД-

08-279/12.06.2007 г.  

109 6/12/1998 Айтос Урегулиран парцел от 540кв.м. Със заповед №РД-09-

216/27.06.2000г. е актувано 

продаденото дворно място на 

площ 270/540 ид. части
Акта отписан със Заповед № РД-

08-99/19.03.2007 год.

Издаден нов АОС № 1417

111 7/16/1998 Айтос  Метален павилион за сладкарница 

със застроена площ 80 кв.м., на един 

етаж, построен 1977 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-282/12.06.2007 год.

112 7/16/1998 Айтос  Метален павилион за сладкарница 

със застроена площ 154 кв.м., на 

един етаж, построен през1982 год.

С решение № 336/11.07.2002 

год. е прието ЧИ на ПРЗ с което 

се ликвидира УПИ  VIII в кв. 150 

като се създава нов УПИ  ХV в 
кв. 150 в който попада 

ликвидирания имот.
Акта отписан със Заповед за 

деактуване . № РД-08-

281/12.06.2007 год. 



113 7/16/1998 Айтос Магазин за месо и риба със 
застроена площ 39 кв.м., на един 

етаж с метална конструкция, 

построен през 1979 г.

Акта отписан със Заповед за 

отписване  № РД-08-

555/03.10.2007 год.

114 7/16/1998 Съдиево Дворно място на площ от 440 кв.м. 

Сграда "Пералня", на един етаж, 

смасивна конструкция, построена 

през 1974г. със застроена площ 

132кв.м.,с неуредени рег.сметки от 
им.295

Акта отписан със Заповед № РД-

08-198/07.05.2008 г.
Издаден нов АОС № 1619

115 7/16/1998 Айтос Дворно място на площ от 3575 кв.м. 

ведно с построените в него сгради, 

оформящи "Алея на старите 

занаяти": Помищение на Общината - 

59 кв.м.; Златарница - 34 кв.м.; 

Часовникарница - 14 кв.м.; 

Тъкачница и хлебарница - 82.80 

кв.м.; Бръснарница - 13 кв.м.; 

Сладкарница - 24 кв.м.; Адм. сграда 

и кафе - 145/55 кв.м.; Склад - 7.30 

кв.м.; Етнографски музей, магазин и 

склад - 148 кв.м.; Информация - 15 

кв.м.; Сервизни помещения - 30 

кв.м.; Воденица - 140 кв.м.; Сградите 

са с масивна конструкция, на един и 

два етажа, построени през 1986 год.

 На основание Заповед № РД-09-

218/05.06. 1998 год. на Кмета на 

Общ. Айтос обектите: "Дърворезба и 

музикални инструменти" и  

"Каменоделство" се включват в 
капитала на "Генгер" ЕООД като 

елементи от комплекса "Алея на 

старите занаяти"

 Вписването от 05 06 2005 год. 

отменено. Заповед № РД-09-

218/05.06.98.г.

  Акта отписан със Заповед № 

РД-08-557/16.09.2008 год.

  Издадени нови АОС от № 1646 

до № 1656



117 7/30/1998 Айтос Терен от 11402 кв.м. Одобрен нов ЗРП в кв.264 

гр.Айтос със заповед № РД-09-

285/30,07,1998 г. на кмета на 

Община Айтос
 Със заповед № РД-09-

236/15,06,2001г. имотът е 

отписан от регистъра за 

Общинска собственост на 

Община Айтос.
Акта е отписан.

118 7/30/1998 Айтос Терен от 9528кв.м. Одобрен нов ЗРП в кв.264 гр. 

Айтос със Заповед №РД-09-

285/30.07.1998г. на Кмета на 

Община Айтос.
Със Заповед №РД-09-

236/15.06.2001г. акта е отписан 

от регистрите за общинска 

собственост на Община Айтос
Акта е отписан.

119 7/30/1998 Айтос Терен от 11379 кв.м.  Одобрен нов ЗРП в кв. 264 гр. 

Айтос със заповед № РД-09-

285/30.07.1998 год. на Кмета на 

Общ. Айтос.
 Със заповед № РД-08-

554/21.12.2004 год. на Кмета на 

Общ. Айтос акта е отписан от 
актовите книги на Общината
Акта е отписан..

120 7/30/1998 Айтос Терен от 10040 кв.м. Одобрен нов ЗРП в кв.264 

гр.Айтос със заповед № РД-09-

285/30,07,1998 г. на кмета на 

Община Айтос 
Със заповед № РД-09-

236/15,06,2001г. акта е  отписан 

от регистрите за общинска 

собственост на Община Айтос
Акта е отписан.



121 7/30/1998 Айтос Терен от 6570кв.м. Одобрен нов ЗРП в кв.264 гр. 

Айтос със Заповед на Кмета на 

Община Айтос №РД-09-

285/30.07.1998г.
Със Заповед №РД-09-

236/15.06.2001г. на Кмета, имота 

е отписан от регистрите за 

общинска собственост
Акта е отписан.

122 7/30/1998 Айтос  Терен 4455 кв.м. Одобрен нов ЗРП в кв.264 гр. 

Айтос със заповед № РД-09-

285/30,07,1998 г. на кмета на 

Община Айтос
Със заповед № РД-09-

61/06,03,2000г, е одобрен нов 

ЗПР на града. Парцил ХІ се 

променя и остава с квадратура 

3346 кв.м. като на парцела се 

променя границата на юг- става 

път
Акта отписан със Заповед № РД-

09-402/01.10.2003 г. на кмета на 

Община Айтос .

123 7/30/1998 Айтос Терен от 8563кв.м. Одобрен нов ЗРП в кв.264 гр. 

Айтос със заповед №РД-09-

285/30.07.1998г. на Кмета на 

Община Айтос.
Със Заповед №РД-09-

61/06.03.2000г. е направена 

промяна в ЗРП и са съставени 

за новите парцели
АОС С №696, 697, 

698/14.08.2000г.Акта отписан 

със Заповед № РД-08-

427/20.09.2006 год.

124 7/30/1998 Айтос Терен от 2387 кв.м. Одобрен нов ЗРП в кв. 264 със 
Заповед № РД-09-

285/15.06.2001 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-236/15.06.2001 год.



125 7/30/1998 Айтос  Терен от 4421 кв.м. Одобрен нов ЗРП в кв. 264 със 
Заповед № РД-09-

285/30.07.1998 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-236/28.12.2000 год.

126 7/30/1998 Айтос Терен от 3808 кв.м. Одобрен нов ЗРП в кв.264 със 
Заповед № РД-09-

285/30.07.1998 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-236/15.06.2001 год.

127 7/30/1998 Айтос Терен от 1413 Одобрен нов ЗРП на кв. 264 със 
Заповед № РД-09-

285/30.07.1998 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-236/15.06.2001 год.

128 7/30/1998 Айтос Терен от 954кв.м. Одобрен нов ЗРП на кв. 264 със 
Заповед № РД-09-

285/30.07.1998 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-215/27.06.2000 год.

129 8/30/1998 Айтос  Терен от 2032кв.м. Одобрен нов ЗРП на кв. 264 със 
Заповед № РД-09-

285/30.07.1998 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-215/27.06.2001 год.

130 7/30/1998 Айтос    Терен от 2034 кв.м. Одобрен нов ЗРП на кв. 264 със 
Заповед № РД-09-

285/30.07.1998 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-236/15.06.2001 год.

131 7/30/1998 Айтос Терен от 1284кв.м. Одобрен нов ЗРП на кв. 264 със 
Заповед № РД-09-

285/30.07.1998 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-218/27.06.2000 год.

132 7/30/1998 Айтос   Терен от 893 кв.м. Одобрен нов ЗРП на кв. 264 със 
Заповед № РД-09-

285/30.07.1998 год.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-215/27.06.2000 год.



136 9/16/1998 Айтос Търговски обект"Магазин за хляб" 

№67 със застроена площ 66 кв.м.в 
едно с отстъпено право на строеж 

върху държавна земя, построен в 
подблоковото пространство на 

ЖСК"Левски" с масивна конструкция.

Съгласно Протокол за 

измерване от 14.05.2015г. в 
"Раздел 3" да се чете: 

"Търговски обект №1 със ЗП 

60,60 кв.м., ведно с отстъпено 

право на строеж върху 
държавна земя, построен в 
семерната част на подблоковото 

пространство на ЖСК "ЛЕВСКИ" 

с масивно конструкция".

137 9/16/1998 Айтос Сграда хотел "Аетос" със ЗП 

830кв.м. на четири етажа, с масивна 

конструкция, построен през 1984г.

Акта отписан със Заповед   № 

РД-08-283/13.06.2007 год.



140 9/16/1998 Пещерско Административна сграда /старо 

училище/със ЗП 200 кв.м., на един 

етаж
Дворно място на площ от 4960 кв.м.

На основание Зап.№ РД-09-

151/05.05.2000 г. е извършена 

промяна на ЗРП съгл.чл.32 от 
ЗТСУ, като парцел I-ви се 

разделя на пет парцела:

-за парцел I-ви на площ 635 

кв.м. съставен нов АОС № 723

-за парцел II-ри на площ 875 

кв.м. съставен нов АОС № 724

-за парцел IV-ти на площ 730 

кв.м. съставен нов АОС № 725

-за парцел V-ти на площ 730 

кв.м. съставен нов АОС № 726

В графа 3 дворното място е на 

площ от 1990 кв.м.

В графа 7 вместо парцел I-ви да 

се чете парцел III-ти, отреден за 

КОО
Със Зап.№ РД-

09*612/28.12.2001 г. имота се 

включва в баланса на 

Общината.

Акта отписан със Заповед    № 

РД-08-284/13.06.2007 год.

Издаден нов АОС № 651

143 10/9/1998 Айтос Павилион на площ от 20 кв.м.на един 

етаж, метална конструкция, построен 

през 1974 г.

144 10/9/1998 Айтос Павилион № 47 за хранителни и 

бакалски стоки. ЗП 74 кв.м., на един 

етаж, с метална конструкция, 

построен 1989 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-781/19.10.2007 год.



145 10/10/1998 Айтос Терен на площ 7650 кв.м.

Стопански сгради: 5 броя с общо  ЗП 

400 кв.м., от които: 150 кв.м., 301 

кв.м., 51 кв.м., 35 кв.м., канцелария 

45 кв.м. На един етаж, с масивна 

конструкция, построени 1978 г.

В терена е построен магазин-

павилион със ЗП 51 кв.м., 

включен в капитала на "Аетос 
търговия"ЕООД.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-643/26.11.2007 год.

Издаден нова АОС № 1488

146 10/10/1998 Айтос 1.Склад за хранителни стоки със ЗП 

430кв.м., на един етаж със сутерен, 

масивна конструкция, построен 1978 

г.
2.Склад за хранителни стоки и рампа 

за товарене със 
 800 кв.м., на един етаж, с масивна 

конструкция, построен 1978 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-611/28.12.2001 г.

148 11/10/1998 Айтос Магазин за железария, бои и 

химикали
със ЗП 340кв.м. на един етаж, с 
масивна конструкция, построен 1981 

г. ведно с отстъпено право на строеж 

върху държавна земя

Акта отписан със Заповед № РД-

08-512/01.09.2008 год.

150 12/8/1998 Айтос "Магазин за хранителни стоки № 42" 

със зазтроена площ 81 кв.м., с 
масивна конструкция,построен през 
1972г. в едно с отстъпено право на 

строеж върху държавна земя.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-515/01.09.2008 год.



151 12/8/1998 Айтос Терен на площ от 6120 кв.м., ведно с 
построените в него стопански сгради 

с обща ЗП 720 кв.м., на един етаж, с 
полумасивна конструкция

  Им.пл. № 4465 попада в 
парцел І-ви в кв.77 по плана на 

гр.Айтос с обща площ 14250 

кв.м., отреден за КОО. За 

парцел І има съставен АОС № 

674/10.07.2000 г.
  На основание чл.134,ал.1,т.1 от 
ЗУТ, със Заповед № РД-09-414 

на кмета на Община Айтос е 

одобрена промяна на ПРЗ, като 

са създадени нови УПИ, за 

които има съставени нови АОС с 
номера:1028-1032/10.02.2003 г.
Акта отписан със Заповед № РД-

08-107/23.03.2007 год. Издаден 

АОС № 1488

152 12/8/1998 Айтос Сладкарница"Детска радост" със 
застроена площ от 104 кв.м 

построена в подблоково 

пространство на ЖСК с масивна 

конструкция, построена през 1970 г. 
ведно с отстъпеното право на 

строеж върху държавна земя

153 12/8/1998 Айтос Магазин за хранителни и бакалски 

стоки със ЗП 76 кв.м., на един етаж, 

с метална конструкция, построен 

през 1982 г., ведно с отстъпеното 

право на строеж върху държавна 

земя.

Магазин № 47

Акта отписан със Заповед № РД-

08-558/16.09.2008 год.



154 12/8/1998 Айтос Магазин за хранителни стоки № 35 

със застроена площ 106 

кв.м..Сладкарница № 8 със 
застроена площ 129 кв.м.Обектите 

са построени през 1979 г. на един 

етаж с метална конструкция, ведно с 
отстъпено право на стоеж върху 
държавна земя.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-558/03.10.2007 г.

155 12/8/1998 Айтос Магазин за обувки със застроена 

площ от 130 кв.м., заемащ партерния 

етаж на ЖСК, с масивна 

конструкция, построен през 1977 г. 
,ведно с отстъпено право на строеж 

върху държавна земя, както 

съответните ид. части от общите 

части на сградата.

Съгласно Удостоверение 

№40/05.12.2005г. за въвеждане 

в експлоатация: "Закусвалня-

преустройство на магазин за 

обувки в партерен етаж на 

жилищна сграда"

Съгласно зап. № РД-08-

498/11.06.2014г. площта в 
раздел "3" да се чете: 

"Търговски обект-закусвалня в 
партерен етаж на жилищна 

сграда със ЗП 137 кв.м."

156 12/8/1998 Айтос Канцеларии със застроена площ 264 

кв.м. находящи се на втория и третия 

етаж от ЖСК ведно със съответните 

ид.части от общите части на 

сградата и право на строеж върху 
държавна земя, с масивна 

конструкция,построени през 1977 г.

Със Заповед № РД-08-

90/15.02.2011 г. ред първи на 

раздел 3-ти да се чете: 

"Канцеларии с разгъната 

застроена площ 264кв.м."



157 12/8/1998 Айтос Магазин за текстилс ъс застроена 

площ 120 кв.м., разположен в 
подблоковото пространство на ЖСК, 

с масивна конструкция, построен 

през 1977г. ведно със съответните 

ид.части от общите части на 

сградата и правото на строеж  върху 
държавна земя

С Удостоверение № 

14/23.12.2003г. за въвеждане в 
експлоатация е извършeно: 

"Преустройство на съществуващ 

магазин за промишлени стоки в 
офисни помещения". 

В раздел 3 да се чете: "Офисни 

помещения със застроена площ 

118 кв.м.-съгласно Протокол за 

измерване от 27.04.2015г., 
разположени в подблоковото 

пространство на ЖСК, с 
масивна конструкция, построени 

през 1977г. ведно със 
съответните идеални части от 
общите части на сградата и 

правото на строеж върху 
държавна земя. "

158 1/22/1999 Айтос Сграда Автогара със ЗП 400 кв.м., 

масивна кострукция, на един етаж, 

построена 1974 г.

Съгласно скица 

№1145/02.07.2015г. в "Раздел 8" 

границите на имота да се четат, 
както следва:  

      Изток: УПИ I в кв.21г-"За 

озеленяване"

      Запад: Улица
      Север: Улица
      Юг: УПИ I в кв.21г-"За 

озеленяване



159 1/22/1999 Айтос Терен на площ 30310 кв.м., ведно с 
построените в него сгради, на един 

етаж, с масивна конструкция. 

Метален магазин 130кв.м.,цех за 

наковаване на феродо 25 кв.м., 

тоалетна 5 кв.м., бензиностанция 65 

кв.м., ремонтна работилница 710 

кв.м., сграда маслено стопанство 

310 кв.м., рем.раб. 882 кв.м., склад 

резервни части 138 кв.м., 

дърводелна и регулировъчно 110 

кв.м.

Продължение на т.3 от стр.1: 

автомивка, каломаслоуловител, 

преч.съоръжение и водогрейка 

27 кв.м., метален склад за 

агрегат тип "Холандски" 248 

кв.м., раб.стол 376 кв.м., 

портиерна 30кв.м., диагностичен 

пункт 12 кв.м., адм.сграда 145 

кв.м., склад "М" имущество 144 

кв.м., трафопост с агрегатно 64 

кв.м., гумомонтажно отделение 

648 кв.м. на дна етажа, 

полумасивен свинарник 198 

кв.м.

За сградата "Гумомонтажно 

отделение" има съставен нов 

АОС № 1237/31.01.2005 г. на 

основание заповед № РД-08-

25/17.01.2005 г. на кмета на 

Общината. 

Терен на площ 30310 кв.м. /ПИ 

пл. № 1626/ се отписва тъй като 

попада в УПИ І  за който има 

съставен АОС № 907/10.06.2002 

г.
Сграда "Гумомонтажно 

отделение" се отписва /актувана 

в АОС 1237/31.01.2005 г./
Внимание: В този акт са описани 

само сградите.Земята е описана 

в АОС № 907

Акта отписан със Заповед № РД-

08-48/20.01.2012 г.
Издаден нов АОС № 

3076/23.01.2012 г.



160 1/22/1999 Айтос Терен на площ от 22250 кв.м., ведно 

с построените в него масивни сгради 

на един етаж:съблекалня 20 

кв.м.склад 20 кв.м., рем.работилница 

1741 кв.м., баня-умивалня и склад 96 

кв.м., канцелария 12 кв.м., портиерна 

10 кв.м., пречиствателно 

съоръжение с каломаслоуловител 16 

кв.м.

Продължение от стр.1 на т.3: 

автомивка за автобуси 95 кв.м., 

тоалетна 15 кв.м.

За имота е съставен нов АОС № 

1205/25.10.2004 год. на 

основание Заповед № РД-08-

337/09.09.2004 г. на кмета на 

Общината.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-556/03.10.2007 год.

161 1/22/1999 Айтос Терен на площ от 3005 кв.м. 7.В терена е построен търговски 

обект "Супермаркет", включен в 
капитала на общинска фирма 

"Аетос-търговия"ЕООД, за който 

има съставен АОС № 

46/30.05.1997 г.
8.На основание чл. 59 от ЗОС и 

Заповед № РД-09-

484/13.11.2000 г. на кмета на 

Общината е одобрена частична 

промяна на ЗРП, като парцел І 
на площ от 1240 кв.м., отреден 

за "Супермаркет", за който има 

съставен нов АОС № 

734/29.11.2000 г. и рарцел ІІ на 

площ от 1770 кв.м., отреден за 

"Озеленяване", за който има 

съставен нов АОС № 

735/29.11.2000 г. 
9.Акта отписан със Заповед № 

РД-08-285/13.06.2007 год.

162 1/22/1999 Айтос Урегулиран парцел VІ на площ от 10 

880 кв.м., ведно с построения в него 

"Завод за производство на хляб и 

сладкарски изделия", построен 1975 

г., с масивна конструкция, на площ 

2460 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-557/03.10.2007 год.



163 1/22/1999 с.Руен Сграда "Автогара", представляваща 

76,19 № ид.ч. от 105 кв.м., или 80 

кв.м., с метална конструкция, на 

един етаж, построена 1982 г.

164 3/17/1999 Айтос Ресторант "Лесопарка" на площ 

1182кв.м. на два етажа, с масивна 

конструкция, построена през 1989г. 
ведно с отстъпено право на строеж 

върху общинска земя

Акта отписан със Заповед № РД-

09-561/26.11.2003 год.

165 3/17/1999 Дрянковец Парцел на площ 2295кв.м.

166 3/17/1999 Мъглен Част от урегулиран парцел VІІІ-ми на 

площ 1200кв.м., им.пл.№ 88

Акта отписан със Заповед  № РД-

08-05/05.01.2005 год.

167 3/17/1999 Айтос Магазин за мебели със ЗП 

707.44кв.м., построен в 
подблоковото простронство на ЖБ-

47 с масивна конструкция, построен 

през 1985г. ведно със съответните 

ид. части от общите части на 

сградата и правото на строеж върху 
държавна земя

Акта отписан със Заповед за 

деактуване  № РД-08-

293/15.06.2007 год.

170 3/17/1999 Тополица "Над селото" пасище с пространство от 53514 

кв.м.

Имота е включен в границите на 

застроително-регулационния 

план на с.Тополица и от него са 

образуване нови имоти за които 

са съставени  АОС № 171-231. 

На основание Заповед № РД-08-

362/30.09.2005 г. на кмета, 

имота се отписва от актовите 

книги и се извежда от баланса 

на общината.

Акта отписан.

171 3/17/1999 Тополица Незастроен парцел с площ 573 кв.м.

172 3/17/1999 Тополица Незастроен парцел, отреден за ИЖС 

с площ 423 кв.м.

173 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 463 кв.м.

174 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 463 кв.м.



175 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 457 кв.м.

176 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 456 кв.м.

177 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 456 кв.м.

178 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 438 кв.м.

179 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 426 кв.м.

180 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 569 кв.м. Площта по т.3 коригирана със 
скица № 368/20.04.2006 г. на 568 

кв.м.

181 3/17/1999 Тополица   парцел с пространство от 505 кв.м.  Площта по т. 3  коригирана със 
скица №369/20.04.2006 год. на 

503 кв.м.

                                                                                                            

Н-к Отдел ОБС:

182 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 522 кв.м.

183 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 497 кв.м.

184 3/17/1999 Тополица  парцел с площ 567 кв.м.

185 3/17/1999 Тополица парцел с площ 579 кв.м.

186 3/17/1999 Тополица  парцел с площ 706 кв.м.

187 3/17/1999 Тополица парцел с пространство от 408кв.м.

188 3/17/1999 Тополица парцел с пространство от 434кв.м.

189 3/17/1999 Тополица парцел с пространство от 442кв.м.

190 3/17/1999 Тополица парцел с пространство от 404кв.м.

191 3/17/1999 Тополица парцел с пространство от 515кв.м.

192 3/17/1999 Тополица Парцел с пространство от 558

193 3/17/1999 Тополица парцел с пространство от 546 кв.м.

194 3/17/1999 Тополица парцел с площ 469 кв.м.



195 3/17/1999 Тополица  парцел с пространство от 435 кв.м. Със Заповед № РД-09-

512/27.02.2002г. на Кмета на 

Община Айтос акта е отписан от 
актовите книги на Общината 

като Общинска собственост.
Акта отписан.

196 3/17/1999 Тополица парцел с площ 454 кв.м.

197 3/17/1999 Тополица парцел с пространство от 426 кв.м. Със Заповед № РД-09-

217/27.06.2000г. на кмета на 

Община Айтос имотът е отписан 

от актовите книги за недвижими 

имоти общинска собственост на 

Община Айтос.
Акта отписан.

198 3/17/1999 Тополица парцел с площ 463 кв.м. по плана на 

с.Тополица
199 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 387 кв.м.

200 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 285 кв.м.

201 3/17/1999 Тополица парцел с площ 564 кв.м.

202 3/17/1999 Тополица парцел с площ 601 кв.м.

203 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 779 кв.м.

204 3/17/1999 Тополица парцел с площ 529

205 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 730 кв.м.

206 3/17/1999 Тополица парцел с площ 720 кв.м.

207 3/17/1999 Тополица Працел с площ 215 кв.м.

208 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 687 кв.м.

209 3/17/1999 Тополица парцел с площ 656 кв.м.

210 3/17/1999 Тополица Парцел на площ 530 кв.м.

211 3/17/1999 Тополица парцел с площ 485 кв.м.

212 3/17/1999 Тополица   парцел с площ 535 кв.м.

213 3/17/1999 Тополица парцел с пространство от 485 кв. м.

214 4/11/1999 Тополица парцел с пространство от 654 кв.м.

215 3/17/1999 Тополица парцел с пространство от 485 кв.м.

216 3/17/1999 Тополица парцел с пространство от 473 кв.м.



217 3/17/1999 Тополица парцел с площ 630 кв.м.

218 3/17/1999 Тополица парцел с площ 609 кв.м.

219 3/17/1999 Тополица Парцел с пространство от 613 кв.м.

220 3/17/1999 Тополица    парцел с площ 887 кв.м.

221 3/17/1999 Тополица   парцел с площ 732 кв.м.

222 3/17/1999 Тополица    парцел с площ 563 кв.м.

223 3/17/1999 Тополица   парцел с площ 337 кв.м.

224 3/17/1999 Тополица парцел с площ 557 кв.м.

225 3/17/1999 Тополица парцел с площ 834 кв.м.

226 3/17/1999 Тополица парцел с площ 1162 кв.м.

227 3/17/1999 Тополица парцел с площ 964 кв.м.

228 3/17/1999 Тополица Працел с площ  658 кв.м.

229 3/17/1999 Тополица Парцел на площ 533 кв.м.

230 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 673 кв.м.

231 3/17/1999 Тополица Парцел с площ 782 кв.м.

234 3/22/1999 Айтос Празно дворно място-имот пл.№4296 

в кв. 215 по плана на гр.Айтос
Парцел ХІ - отреден за кооперативно 

жилищно строителство
Парцел VІІІ, отреден за озеленяване 

и улица, площ 2095 кв.м.

На основание Заповед № РД-08-

426/14.07.2010 г. акта отписан.

238 4/5/1999 Айтос "Чатал дере" Земеделска земя на площ 22,826 дка
Начин на трайно ползване язовир

С решение № 47, вписано в 
протокол № 8/06.03.2000 г. на 

Общински съвет, язовира е 

обявен за публична общинска 

собственост

269 4/20/1999 Айтос Земя на площ от 22.826 дка 

Начин на трайно ползване - язовир.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-225/01.06.2006 год.

270 4/20/1999 Айтос Земеделска земя на площ от 28.606 

дка училищен фонд.

271 4/20/1999 Айтос Земеделска земя училищен фонт на 

площ от 4.999 дка. Изоставена нива.



272 4/20/1999 Айтос "Карнобатски път" Земеделска земя училищен фонд на 

площ от 8.094 дка. Изоставена нива.

273 4/20/1999 Айтос "Карнобатски път" Земеделска земя на площ от 6.456 

дка училищен фонд - изоставена 

нива

274 4/20/1999 Айтос "Алтън търла" Земеделска земя на площ от 23.707 

дка - училищен фонд - нива
Акта отписан със Заповед № РД-

08-89/28.02.2008 г
С Реш.№ 2060А/01.02.2001 г. 
ОбПК възстановява имота в 
гореописаният вид и 

размери.Впоследствие с Реш.№ 

01/02.04.99 г. ОбПК прави 

поправка: възстановява имота 

със същата площ и в същата 

местност, но с друг номер.За 

промяната издаден АОС № 

1605.

277 9/3/1999 Черноград Урегулиран парцел ХVІІ в кв. 3 по 

плана на с. Черноград на площ от 
2700кв.м.,ведно с построените в него 

две едноетажни сгради от по 120 

кв.м.,общо 240 кв.м.застроена площ 

с масивна конструкция, строени през 
1962 г. и спомагателна постройка на 

площ от 78 кв.м. на един етаж, с 
масивна конструкция.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-624/05.12.2003 год.

278 9/3/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 143,666 

дка училищен фонд - нива

279 9/3/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 76.291 

дка
Училищен фонд - нива

280 9/3/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 53.389 

дка.

Училищен фонд - нива.

281 9/3/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 33.940 

дка.

Училищен фонд- нива.



282 9/3/1999 Айтос "Герена" Земеделска земя на площ от 64.929 

дка.

Училищен фонд - изоставена нива

Съгласно зап. № РД-08-

552/06.06.2013г., раздел "8" да 

се чете:       

          № 000955 - Унищ.нива-

пром.

          № 000777 - Полски път
          № 275002 - Нива
          № 275003 - Нива
          № 275004 - Нива 

          № 275005 - Нива
          № 275006 - Нива
          № 275012 - Нива 

          № 275013 - Нива
          № 275008 - Нива
          № 275009 - Нива 

          № 275010 - Нива
          № 275011 - Нива
          № 000236 - Вътрешна 

река 

283 9/3/1999 Айтос "Герена" Земеделска земя на площ от 59.345 

дка.

Училищен фонд - нива.

284 9/3/1999 Айтос "Хамам дере" Земеделска земя с площ 90,697 дка
Училищен фонд
Изоставена нива

285 9/3/1999 Тополица "Гробищата" Земеделска земя с площ 17,611 дка
Училищна нива

286 9/3/1999 Тополица "Ески балък"  Земеделска земя на площ от 1.398 

кв.м.

  Училищен фонд - овощтна градина.

287 9/3/1999 Тополица "Алана" Земеделска земя на площ от 380.230 

дка.

Училищен фонд - нива.

288 9/3/1999 Съдиево "Домуз орман" Земеделска земя на площ 52,029 дка Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



289 9/3/1999 Съдиево "Домуз орман"   Земеделска земя на площ 24.638 

дка.

   Пасище,  мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

290 9/3/1999 Съдиево "Дюзлюка" Земеделска земя 37,590 дка
Училищна нива

291 9/3/1999 Съдиево "Домуз орман" Земеделска земя с площ 9,812 дка. 

Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

292 9/3/1999 Съдиево "Дюзлюка" Земеделска земя с площ 19,175 дка
Училищен фонд - нива

293 9/3/1999 Съдиево "Комнята" Земеделска земя с площ 18,800 дка
Училищен фонд - нива

294 9/3/1999 Айтос "Кованлъка" Магазин със ЗП 63,30 кв.м. и 6,98 % 

ид.ч. от общите части на адм.сграда, 

заемащ І-ви етаж от сградата

Първоначално имота е придобит 
от "Възход"ЕООД-фирма на 

Община Бургас, чрез замяна на 

имот "Химическо чистене", 

предоставен за упрравление на 

"Аетос-
търговия"ЕООД.Впоследствие 

разпореждане с имота извършва 

Община Бургас.
Акта отписан със Заповед № РД-

09-166/15.04.2003 год.

295 9/3/1999 Съдиево "Бургас йоглу" Земеделска земя с площ 14.849 дка
Училищен фонд-нива

296 9/3/1999 Съдиево "Домуз орман" Земеделска земя с площ 86,614 дка
Училищен фонд - нива

297 9/3/1999 Съдиево "Кованлъка" Земеделска земя с площ 7,632 дка 

Училищен фонд - нива
298 9/3/1999 Съдиево "Дюзлюка" Земеделска земя с площ 10,710 дка

Училищен фонд - изоставена нива



299 9/3/1999 Съдиево "Дермен дере" Земеделска земя с площ 5,999 дка, 

пасище, мера
Училищен фонд - земеделска земя

300 9/3/1999 Съдиево "Домуз орман" Земеделска земя, пасище, мера, с 
площ 35,228 дка Училищен фонд - 

земеделска земя 

301 1/9/2007 Съдиево "Домуз орман" Земеделска земя на площ от 116.774 

дка.

Училищен фонд - нива

302 9/3/1999 Съдиево "Парцелите" Земеделска земя с площ 59,176 дка
Училищен фонд - изоставена нива

303 9/3/1999 Съдиево "Домуз орман" Земеделска земя с площ 13,560 дка
Училищен фонд - пасище

304 9/3/1999 Съдиево "Азмака" Земеделска земя с площ 9.775 дка
Училищен фонд - Ов. градина

В раздел № 3 площта да се чете 

7.897 дка.

На основание Решение № 

5420/18.12.2000 г. на Поземлена 

комисия, площта на имота от 
7,897 дка се намаля на 3,007 

дка. Променя се № на имота: 

Имот № 092001 става имот № 

092010

Съгласно скица № 

К00061/01.12.2015г. за имот 
№092010, площта в "Раздел 3" 

да се чете "3,007 дка"

305 9/3/1999 Съдиево "Хисаря" Земеделска земя с площ 3,000 дка
Училищен фонд - изоставена нива

306 9/3/1999 Съдиево "Хисаря" Земеделска земя с площ 2,997 дка
Училищен фонд - изоставена нива



307 9/3/1999 Съдиево "Хисаря" Земеделска земя с площ 3,855 дка
Училищен фонд - нива

308 9/3/1999 Пещерско "Коджа алан" Земеделска земя с площ 31,473 дка
Пасище, мера

За имота е издаден нов АОС № 

2047

Акта отписан със зап.№РД-08-

544/17.07.2009 г.

309 9/3/1999 Пещерско "Куза"   Земеделска земя на площ 114857 

кв.м.

  Пасище мера.

Парцел № 1 в масив № 20

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

310 9/3/1999 Пещерско "Коджа алан" Земеделска земя на площ 64947 

кв.м.

  Пасище, земя.

За имота е издаден нов АОС № 

2048

Акта отписан със зап. № РД-08-

544/17.07.2009 г.

311 9/3/1999 Пещерско "Коджа алан" Земеделска земя на плащ 20571 

кв.м.

 Пасище, мера.

За имота е издаден нов АОС № 

2049

Акта отписан със Заповед № РД-

08-544/17.07.2009 г.

312 9/3/1999 Пещерско "Коджа алан" Земеделска земя на плащ 23513 

кв.м.

  Пасище, мера.

За имота е издаден нов АОС № 

2050

Акта отписан със зап.№ РД-08-

544/17.07.2009 г.

313 6/3/1999 Пещерско "Коджа алан" Земеделска земя на площ от 31430 

кв.м
Пасище, мера.

Акта отписан със зап.№ РД-08-

544/17.07.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2051

314 9/3/1999 Пещерско "Дълъг кайряк" Земеделска земя на площ от 59445 

кв.м.

  Изоставена нива

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

315 9/3/1999 Пещерско "Маркови кавали"  Земеделска земя на площ от 5921 

кв.м.

 Овощна градина

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



316 9/3/1999 Пещерско "Куза"  Земеделсказемя на площ от 40158 

кв.м.

 Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

317 9/3/1999 Пещерско "Куза"   Земеделска земя на площ 39456 

кв.м.

  Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

318 9/3/1999 Пещерско "Коджа алан" Земеделска земя на площ от 18.212 

дка.Дървопроизводителна площ

319 9/3/1999 Съдиево "Дюзлюка" Земеделска земя на площ от 45,832 

дка. Училищен фонд -нива

320 9/3/1999 Пещерско "Фуражите" Земеделска земя на площ от 39,882 

дка,Овощна градина
321 9/3/1999 Съдиево "Дюзлюка"    Земеделска земя на площ 18, 747 

кв.м.

  Училищен фонд - нива

322 9/3/1999 Пещерско "Фуражите"   Земеделска земя на площ от 
257.034 дка.

 Училищен фонд - нива

323 9/3/1999 Пещерско "Маркови кавали" Земеделска земя с площ от 3.142 

дка.

Училищен фонд - Овощна градина

324 9/3/1999 Пещерско "Куза" Земеделска земя на площ от 18,791 

дка. Училищен фонд- изоставена 

нива.

325 9/3/1999 Пещерско "Куз бою" Земеделска земя с площ 17,630 дка
Училищен фонд - нива
Парцел № 6 от масив № 130

326 9/3/1999 Пещерско "Ташла баир" Земеделска земя с площ 13,302 дка
Училищен фонд - др.селскост.т.
Парцел № 2 от масив № 125

327 9/3/1999 Пещерско "Ташла баир" Земеделска земя с площ 31,015 дка
Училищен фонд - изоставена нива
Парцел № 1 от масив № 125



328 9/3/1999 Пещерско "Манда баир" Земеделска земя с площ 49,414 дка
Училищен фонд - изоставена нива

329 9/3/1999 Пещерско "Конак бунар" Земеделска земя с площ 5,000 дка. 

Нива
330 9/3/1999 Пещерско "Хаджийска чешма" Земеделска земя с площ 16,500 дка. 

Нива
331 9/3/1999 Пещерско "Куза" Земеделска земя с площ 2,500 дка

Изоставена нива

332 9/3/1999 Малка поляна "Фатмелика" Земеделска земя с площ 10,498 дка
Училищен фонд - нива

333 9/3/1999 Малка поляна "Мешелика" Земеделска земя с площ 178,669 дка
Училищен фонд - нива

334 9/3/1999 Малка поляна "Чипладжика" Земеделска земя с площ 37,799 дка
Училищен фонд - нива

335 9/3/1999 Карагеоргиево "Кабалъка" Земеделска земя с площ 367,101 дка
Училищен фонд - др.трайно 

насаждение

336 9/3/1999 Карагеоргиево "Кайнака" Земеделска земя на площ от 10.169 

дка.

Училищен фонд - нива.

337 9/3/1999 Карагеоргиево "Кайнака" Земеделска земя с площ 5,967 дка
Училищен фонд - нива

338 9/3/1999 Карагеоргиево "Дълбача" Земеделска земя на площ от 8.978 

дка.

Училищен фонд - трайни 

насаждения.

339 9/7/1999 Караново "Баталак дере" Земеделска земя с площ 33,599 дка
Училищен фонд - нива

340 9/7/1999 Караново "Ясака" Земеделска земя на площ от 21.272 

дка.

Училищен фонд- нива.



341 9/7/1999 Караново "Ненова могила" Земеделска земя с площ 315,747 дка
Училищен фонд - нива

Извършено разделяне на 

земеделски имот № 032010 с 
площ от 315.747 дка., 

собственост на закрито училище 

"П. Берон" с. Караново, 

направено по искане на 

арендатора по договор за 

аренда № 144/11.07.2001 г., при 

което са образувани три нови 

имота № 032044, № 032045 и № 

032046.

Заповед № РД-08-

656/19.10.2011 г. за отписване 

на акта.

342 9/7/1999 Караново "Кайряка" Земеделска земя с площ 290,509 дка
Училищен фонд - нива

343 9/7/1999 Поляново "Черна поляна" Земеделска земя с площ 50,988 дка
Училищен фонд - лозе

344 9/7/1999 Поляново "Черна поляна" Земеделска земя с площ 105,272 дка
Училищен фонд - нива

345 9/7/1999 Поляново "Черна поляна" Земеделска земя с площ 22,937 дка
Училищен фонд - нива

Заповед № РД-08-

671/25.10.2011 г. за отписване 

на акта.

346 9/7/1999 Поляново "Габърчето" Земеделска земя с площ 12,500 дка
Училищен фонд - нива

347 9/7/1999 Карагеоргиево "Дющебака" Земеделска земя с площ 21,577 

дка.Наводнена ливада
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

348 9/7/1999 Карагеоргиево "Дющебака" Земеделска земя с площ 27,345 

дка.Ливада
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

349 9/7/1999 Карагеоргиево "Лъджа кайряк" Земеделска земя с площ 10,224 

дка.Пасище с храсти
Акта отписан със зап.№РД-08-

544/17.07.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2052



350 9/7/1999 Карагеоргиево "Дющебака" Земеделска земя с площ 9,182 дка. 

Наводнена ливада
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

351 9/7/1999 Карагеоргиево "Дющебака" Земеделска земя на площ от 10.581 

дка.

  Пасище и храсти.

Акта отписан със зап.№ РД-08-

544/17.07.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2053

352 9/7/1999 Пирне "Старите лозя" Земеделска земя с площ 6,301 дка. 

Училищен фонд - нива
353 9/7/1999 Пирне "Къзълджик" Земеделска земя с площ 4,640 

дка.Училищен фонд-нива
354 9/7/1999 Пирне "Алана"   Земеделска земя на площ от /.442 

дка.

  Училищен фонд - лозе

355 9/7/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя  на площ от 11.000 

дка.

Училищен фонд - лозе.

356 9/7/1999 Пирне "Дере бою" Земеделска земя с площ 23,150 

дка.Училищен фонд-оранжерия
357 9/7/1999 Пирне "Дере бою"  Земеделска земя на площ от 2.501 

дка.

 Училищен фонд - овощтна градина

358 9/7/1999 Пирне "Под баира" Земеделска земя с площ 5,000 дка. 

Училищен фонд-нива
359 9/7/1999 Пирне "Старите лозя" Земеделска земя с площ 7,699 

дка.Училищен фонд-нива
360 9/7/1999 Пирне "Старите лозя" Земеделска земя с площ 3,000 дка. 

Училищен фонд - нива
361 9/7/1999 Пирне "Стойкова круша"  Земеделска земя на площ от 26.929 

дка.

 Училищен фонд - нива

362 9/7/1999 Пирне "Под баира" Земеделска земя с площ 8,588 дка. 

Училищен фонд-нива
363 9/7/1999 Пирне "Кюллюка" Земеделска земя с площ 5,366 дка. 

Училищен фонд-нива
364 9/7/1999 Пирне "Дурфана"   Земеделска земя на площ от 13.201 

дка.

  Училищен фонд - нива.



365 9/7/1999 Пирне "Дере бою"  Земеделска земя на площ от 1.400 

дка.

 Училищен фонд - овощна градина.

366 9/7/1999 Пирне "Таш кюпрю"  Земеделска земя на площ от 3.649 

дка.

 Училищен фонд - нива.

367 9/7/1999 Пирне "Ясака"  Земеделска земя на площ от 4.959 

дка.

 Училищен фонд. - нива

368 9/7/1999 Пирне "Миндов кайряк" Земеделска земя на площ от 35.711 

дка.

 Училищен фонд

369 9/7/1999 Пирне "Миндов кайряк" Земеделска земя на площ 17,389 дка
Училищен фонд, нива

370 9/7/1999 Пирне "Къзълджик"  Земеделска земя на площ от 22.111 

дка.

 Училищен фонд - нива.

371 9/7/1999 Пирне "Новите лозя" Земеделска земя с площ 9,697 дка. 

Училищен фонд - нива
372 9/7/1999 Пирне "Къзълджик" Земеделска земя с площ 13,366 дка. 

Училищен фонд - нива
373 9/7/1999 Пирне "Новите лозя" Земеделска земя с площ 6,663 дка. 

Училищен фонд - нвива
374 9/7/1999 Пирне "Новите лозя" Земеделска замя с площ 10,429 дка. 

Училищен фонд-нива
375 9/7/1999 Пирне "Новите лозя" Земеделска земя с площ 1,500 дка. 

Училищен фонд - нива
376 9/7/1999 Пирне "До селото" Земеделска земя с площ 13,500 дка. 

Училищна нива
Заповед № РД-08-

562/08.09.2011 г. за промяна 

границите на ПИ № 089009:

Север: ПИ № 089007 Нива;

Изток: № 000268 Полски път;
Юг: ПИ № 089010 Нива;

Запад: ПИ № 089015 Нива; ПИ 

№ 089014 Нива; ПИ № 089004 

Нива;

377 9/7/1999 Пирне "Коч" Земеделска земя с площ 15,438 дка. 

Училищен фонд - нива
378 9/7/1999 Пирне "Коч" Земеделска земя с площ 20,001 дка. 

Училищна нива



379 9/7/1999 Пирне "Друма" Земеделска земя с площ 1,999 

дка.Училищен фонд-овощна градина

380 9/7/1999 Пирне "Копана могила" Земеделска земя с площ 24,623 

дка.Училищен фонд - нива
Въз основа на Заповед № РД-

944/05.06.2001 г. на МЗГ, 

площта на имота се променя от 
24,623 дка на 23,435 дка
Заповед № РД-08-

563/08.09.2011 г. за промяна 

границите на ПИ № 06504:

Север: № 000211 Исторически 

паметник;
Изток: ПИ № 065005 Нива;

Юг: № 000117 Канал;

Запад; ПИ № 065015 Овощна 

градина;

381 9/7/1999 Пирне "Аладжа гарга" Земеделска земя с площ 10,921 

дка.Училищен фонд-нива
382 9/7/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя с площ 15,000 

дка.Училищен фонд-нива
383 9/7/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя с площ 2,599 

дка.Училищен фонд-лозе
384 9/7/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя с площ 7,400 

дка.Училищен фонд-лозе
385 9/7/1999 Мъглен "Корията" Земеделска земя с площ 266,590 

дка.Училищен фонд-нива

386 9/7/1999 Мъглен "Вятърницита" Земеделска земя на площ от 25.497 

дка.

Училищен фонд - Нива

387 9/7/1999 Мъглен "Парцелите" Земеделска земя на площ от 31.642 

дка.

 Училищен фонд - Нива

388 9/7/1999 Мъглен "Керезлик" Земеделска земя наплощ от 30.000 

дка.

Училищен фонд - нива

389 9/7/1999 Мъглен "Герена" Земеделска земя на площ 32.083 

дка. Училищен фонд - нива
Акта отписан със Заповед № РД-

08-521/12.08.2010 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2316



390 9/7/1999 Мъглен Земеделска земя на площ от 126.510 

дка.

 Училищен фонд - нива

391 9/3/1999 Мъглен "Паспал чукур" Земеделска земя с площ 35.271 дка
Училщен фонд - нива

392 9/7/1999 Мъглен "Кайряка" Земеделска земя с площ 9,431 дка. 

Училищен фонд-изоставена нива

393 9/8/1999 Айтос Магазин за месо и риба № 66 със ЗП 

39 кв.м., на един етаж, с масивна 

конструкция, построен 1979 г., с 
право на строеж върху държавна 

земя

Акта отписан със Заповед № РД-

08-248/20.06.2006 г.

394 9/8/1999 Айтос 1.Гарсониера № 9 със ЗП 45,03 кв.м., 

избено помещение  № 9 с площ 7,62 

кв.м., ведно с 3,987 % ид.ч. - 5,88 

кв.м.на първия етаж - ап. № 9

   С отстъпено право на строеж в/у 
държавна земя
2.Гарсониера № 15 със ЗП 45,03 

кв.м., избено помещение  № 15 с 
площ 17,16 кв.м., ведно с 4,483 % 

ид.ч. - 6,61 кв.м.

С отстъпено право на строеж в/у 
държавна земя



395 9/8/1999 Айтос 1.Тристаен апартамент № 6 със ЗП 

90,06 кв.м., мазе № 6 с площ 22,37 

кв.м., ведно с 8,502 % ид.ч., или 

12,54 кв.м., състоящ се от: хол, 2 

спални, кухня и тоалетна, с 
отстъпено право на строеж в/у 
държавна земя
2.Гарсониера № 9 със ЗП 45,03 кв.м., 

мазе № 9 с площ 7,61 кв.м., ведно с 
3,987 % ид.ч., или 5,88 кв.м., 

състояща се от стая, кухня, коридор 

и тоалетна, с отстъпено право на 

строеж в/у държавна земя

Предвид на това, че адресната 

регистрация на живущите в 
бл.22 не съвпада с номерацията 

на входовете и номерацията на 

апартаментите в бл.22 по 

ценообразуване на блока, се 

променя номерацията на 

имотите, описани в т.3, както 

следва:

Апартамент № 6 става ап.№ 15, 

с граници:        Гарсониера № 9 

става № 3 с граници:

Изток: ап.14 и стълбище                                       

ап. 2 и стълбище
Запад: ап.7 на вх.1                                                 

зид блок
Север:зид лок                                                         
зид блок               
Юг: зид блок                                                            
зид блок
Апартаментите с номерация от 
№ 1 до № 9 се намират във вх.1, 

а сномерация от № 10 до № 15 

се намират във вх.2
11.03.2201 г.               Извършил 

промяната: Стойка преснакова
2.Със Заповед № РД-09-

85/25.02.2002 г. тристайния 

апартамент се отписва: 

предоставен като обезщетение  

за отчужден имот.



398 9/8/1999 Карагеоргиево Терен на площ 2970 кв.м., ведно с 
построената в него дървена барака 

на един етаж  със ЗП 154 

кв.м..Терена е отреден за зелена 

площ

Със Зап.№ РД-09-297/17.07.01 г. 
нов ПУП, образуват се 4 нови 

парцела:

-V с площ 355 кв.м. за КОО - 

АОС № 783

-VI с площ 370 кв.м. За ИЖС - 

АОС № 784

-VII с площ 430 кв.м. за ИЖС - 

АОС № 785

-VIII с площ 2300 кв.м. за КОО - 

АОС № 786 

Акта отписан със Заповед № РД-

08-386/17.07.2007 год.

399 9/8/1999 с.Топчийско              "Лобно място" Сграда "Музейна сбирка" със ЗП 85 

кв.м., на един етаж, масивна 

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

за стая и в сутерена, тоалетна и 

склад.Разположена в района на 

паметника край с.Топчийско

Актът е отписан със заповед № 

РД-08-657/14.08.2014г.
За имота е съставен АОС 

3584/12.02.2014г.

400 9/8/1999 Дрянковец "Домуз орман" Земеделска земя с площ 32,339 

дка.Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

401 9/8/1999 Дрянковец "Пирамидата" Земеделска земя с площ 23,223 

дка.Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

402 9/8/1999 Дрянковец "Айтоски път" Земеделска земя на площ от 4,300 

дка.Нива
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

403 9/8/1999 Дрянковец "Дерменолу" Земеделска земя с площ 4,680 

дка.Нива
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



404 9/8/1999 Дрянковец "Орта кайряк" Земеделска земя на площ от 25.200 

дка.

Пасище,мера - шеста категория.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

405 9/8/1999 Дрянковец "Домуз орман" Земеделска земя на площ от 
9.501дка. Пасище, мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

406 9/8/1999 Дрянковец "Домуз орман" Земеделска земя на площ от 
9.200дка. Пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

407 9/8/1999 Дрянковец "Домуз орман" Земеделска земя на площ от 25.999 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

408 9/8/1999 Дрянковец "Домуз орман" Земеделска земя на площ от 15.099 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г. С цялата 

площ на имота е извършено 

обезщетяване на правоимащи 

лица.

409 9/8/1999 Дрянковец "Дюзлюка" Земеделска земя на площ от 
10.599дка .Нива

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

410 9/8/1999 Айтос "Пирненски бахчи" Земеделска земя на площ 6.399 дка. 

Пасище, мера.

За имота е издаден нов АОС № 

1503

Акта отписан със Заповед № РД-

08-687/17.12.2007 год.

411 9/8/1999 Айтос "Пирненски бахчи" Земеделска земя на площ 12008 дка
Пасище ,мера.

За имота е издаден нов АОС № 

1504

Акта отписан със Заповед № РД-

08-686/17.12.2007 год.

412 9/8/1999 Айтос "Пирненски бахчи" Земеделска земя на площ от 6.955 

дка
Наводнена нива



413 9/8/1999 Айтос "Пирненски бахчи" Земеделска земя на площ от 3.532 

кда
Пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

414 9/8/1999 Айтос "Пирненски бахчи" Земеделска земя на площ от 9.506 

дка
Пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

415 9/8/1999 Айтос "Пирненски бахчи" Земеделска земя на площ от 5.170 

дка. Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

416 9/8/1999 Айтос "Кара меше" Земеделска земя на площ от 8.042 

дка. Пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

417 9/8/1999 Айтос Земеделска земя на площ от 16.162 

дка 

Нива

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

418 9/8/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 6.367 

дка. Пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

419 9/8/1999 Айтос "Герена" Земеделска земя на площ от 0,465 

дка
Пасище,мера

За имота е издаден нов АОС № 

1510

Акта отписан със Заповед № РД-

08-685/17.12.2007 год.

420 9/8/1999 Айтос "Герена" Земеделска земя на площ от4.970 

дка 

Пасище, мера  

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



421 9/8/1999 Айтос "Стамбол сърта" Земеделска земя с площ 45,170 

дка.Пасище мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

422 9/8/1999 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя на площ от 5.294 

дка
Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

423 9/8/1999 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя на площ от 2.725

Пасище,мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

424 9/8/1999 Айтос "Меселим дере" Земеделска земя на площ от 6.589 

дка
Пасище,мера

За имота е издаден нов АОС № 

1515

Акта отписан със Заповед № РД-

08-684/17.12.2007 год.

425 9/8/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя наплощ от 18.244 

дка
Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

426 9/8/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 8.774 

дка
Пасище с храсти

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

427 9/8/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 10.218 

дка 

Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

428 9/8/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 0,565 

дка
Пасище,мера

За имота е издаден нов АОС № 

2055

Акта отписан със зап.№ РД-08-

544/17.07.2009 г.

429 9/8/1999 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя на площ от 12.043 

дка
Пасище с ,мера

  Акта отписан със Заповед № 

РД-08-531/08.09.2008 год.



430 9/8/1999 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя на площ от 12.142 

дка
Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

431 9/8/1999 Айтос Земеделска земя на площ от 0,940 

дка
Др.селскост.т.

432 9/8/1999 Айтос "Карнобатски път" Земеделска земя на площ от 6.683 

дка
Пасище ,мера

Акта отписан със зап. № РД-08-

169/08.04.2009 г. 

433 9/8/1999 Айтос "Стамбол сърта" Земеделска земя на площ от 4.618 

дка
Пасище ,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

434 9/8/1999 Айтос "Карнобатски път" земеделска земя на площ от 8.435 

дка
Засолена нива

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

435 9/8/1999 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя на площ от 3.388 

дка
Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

436 9/8/1999 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя на площ от 26.817 

дка.

Пасище ,мера

За имота е издаден нов АОС № 

2054

Акта отписан със зап. № РД-08-

544/17.07.2009 г.

437 9/8/1999 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя на площ от 7.222

Пасище ,мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-134/09.03.2011 г.

438 9/8/1999 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя на площ от 11.386 

дка
Пасище ,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-88/28.02.2008 г.

439 9/8/1999 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя на площ от 31.287 

дка.

Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



440 9/8/1999 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя на площ от 11.953 

дка
Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

441 9/8/1999 Черноград Урегулиран парцел VІІ-ми в кв.3 по 

плана на с.Черноград, отреден за 

индивидуално жилищно 

строителство. Площ на парцела - 

675 кв.м.

Със Заповед  № РД -08-

309/23.06.2009 г. площта в 
раздел № 3 се променя от 675 

кв.м. на 698 кв.м. 

442 9/8/1999 Черноград Урегулиран парцел ХХІV-ти в кв.3 по 

плана  на с. Черноград, отреден за 

индивидуално жилищно 

строителство.

Площ на парцела - 725 кв.м.

Със Заповед  № РД -08-

308/23.06.2009 г. площта в 
раздел № 3 се променя от 725 

кв.м. на 741 кв.м. 

443 9/8/1999 Черноград Урегулиран парцел ХХV -ти в 
квартал 3 по плана на с.Черноград, 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

Площ на парцела - 810 кв.м.

Със Заповед  № РД -08 -

307/23.06.2009 г. площта в 
раздел № 3 се променя от 810 

кв.м. на 837 кв.м. 

444 9/8/1999 Черноград Урегулиран парцел ХХІІІ -ти в кв.3 по 

плана с.Черноград,отреден за 

индивидуално жилищно 

строителство. .

площ на парцела - 745 кв.м.

Със Заповед   № РД-08-

306/23.06.2009 г. площта в 
раздел № 3 се променя от 745 

кв.м. на 776 кв.м. 

445 9/8/1999 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя на площ от 55.703 

дка
Пасище,мера

За имота е издаден нов АОС № 

2062

Акта отписан със зап.№РД-08-

554/23.07.2009 г.

446 9/8/1999 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя на площ от 64.099 

дка
Пасище ,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

447 9/8/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 14.587 

дка
Пасище ,мера

За имота е издаден нов АОС № 

2137

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.



448 9/8/1999 Дрянковец "Домуз орман" Земеделска змя на площ от 135.584 

дка
Пасище,мера.Училищен фонд.

Актът е отписан със заповед  

№РД-08-146/27.02.2014г.
За имота е съставен АПОС  № 

3599/27.02.2014г.

448 9/8/1999 Дрянковец "Домуз орман" Земеделска змя на площ от 135.584 

дка
Пасище,мера.Училищен фонд.

Актът е отписан със заповед  

№РД-08-146/27.02.2014г.
За имота е съставен АПОС  № 

3599/27.02.2014г.

449 9/8/1999 Дрянковец "Домуз орман" Земеделска земя на площ от 298.011 

дка. 

Училищен фонд - пасище,мера.

Актът е отписан със заповед  

№РД-08-146/27.02.2014г.
За имота е съставен АПОС  № 

3598/27.02.2014г.

450 9/8/1999 Дрянковец "До селото" Земеделска земя на площ от 6.200 

дка
Училищен фонд - пасище,мера.

451 9/8/1999 Черноград "Алана" Земеделска земя на площ от 5.212 

дка.

Училищен фонд - лозе.

Имотът е продаден с договор 

№538/30.03.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-307/20.04.2016г.

452 9/8/1999 Черноград "Алана" Земеделска земя на площ от 7.297 

дка .

Училищен фонд -лозе.

453 9/8/1999 Черноград "Алана" Земеделска земя на площ от 28.243 

дка.

Училищен фонд - лозе.

Имотът е продаден с дог. № 

286/14.03.2014г.
Актът е отписан със зап. № РД-

08-252/14.04.2014г.

454 9/8/1999 Черноград "Алана" Земеделска земя на площ от 77.252 

дка.

Училищен фонд - пасище,мера.

455 9/8/1999 Черноград "Алана" Земеделска земя на площ от 72.000 

дка.

Училищен фонд- нива.

456 9/8/1999 Поляново "Чаир бою" Земеделска земя на площ от 7.922 

дка. Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



457 9/8/1999 Поляново "Лонгоза" Земеделска земя на площ от 22.077 

дка. Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

458 9/8/1999 Чукарка "Ачмака/Върха/" Земеделска земя на площ от 275.729 

дка.

Училищен фонд - нива.

459 9/8/1999 Чукарка "Карнобатски път" Земеделска земя на площ от 28.623 

дка.

Училищен фонд - нива.

460 9/8/1999 Чукарка "Бахчата" Земеделска земя на площ от 9.001 

дка.

Училищен фонд - нива.

461 9/8/1999 Чукарка "Кумпунар" Земеделска земя на площ от 5.427 

дка.

Училищен фонд - нива.

462 9/8/1999 Чукарка "Аладъна" земеделска земя на площ от 37.185 

дка. Училищен фонд - нива.

463 9/8/1999 Чукарка "Бадема" Земеделска земя на площ от 45.895 

дка. 

Училищен фонд - нива.

464 9/8/1999 Чукарка "Карабашака" Земеделска земя на площ от 19.123 

дка.

Училищен фонд - нива.

465 9/8/1999 Чукарка "Джедето" Земеделска земя на площ от 18.999 

дка. 

Училищен фонд - нива.

466 9/8/1999 Чукарка "Къзълджик" Земеделска земя на площ от 40.000 

дка.

Училищен фонд - нива.

467 9/10/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 8.921 

дка.

Пасище,мера

За имота е издаден нов АОС № 

2141

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г. 

468 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 2.779 

дка 

Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



469 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 2.957 

дка.

Пасище , мера

За имота е издаден нов АОС № 

2127

Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.

470 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 16,827 

дка. Пасище мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

471 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 2.333 

дка.

Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

472 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 0,457 

дка.

Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

473 11/2/1999 Айтос  "Хаджи Бекир" Земеделска земя на площ от 3.260 

дка.

Пасище,мера

За имота е издаден нов АОС № 

2058

Акта отписан със зап.№РД-08-

554/23.07.2009 г.

474 11/2/1999 Айтос  "Хаджи Бекир" Земеделска земя на площ от 19.423 

дка.

Пасище,мера

За имота е издаден нов АОС № 

2134 

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.

475 11/2/1999 Айтос  "Хаджи Бекир" Земеделска земя на площ от 26.175 

дка .

Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

476 11/2/1999 Айтос "Кара меше" Земеделска земя на площ от 2.166 

дка 

Пасище с храсти

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



477 11/2/1999 Айтос "Дуванджата" Земеделска земя на площ от 0.478 

дка.

Др.селскост.т.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

478 11/2/1999 Айтос Земеделска земя на площ от 2.661 

дка
Др.селскост.т.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

479 11/2/1999 Айтос Земеделска земя на площ от 1.861 

дка
Др. селскост.т.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

480 11/2/1999 Айтос "Могилата" Земеделска земя на площ от 1.107 

дка.

Пасище,мера.

За имота е издаден нов АОС № 

2142

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.

481 11/2/1999 Айтос "Кара меше" Земеделска земя наплощ от 4.667 

дка.

Пасище ,мера.

За имота е издаден нов АОС № 

2135

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.

482 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 3.645 

дка .

Пасище ,мера.

За имота е издаден нов АОС № 

2136   

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.

483 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 8.196 

дка 

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.

484 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 16.937 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

485 11/2/1999 Айтос "Кара меше" Земеделска земя на площ от 29.210 

дка.

Пасище,мера.

За имота е издаден нов АОС № 

2060

Акта отписан със зап.№РД-08-

554/23.07.2009 г.



486 11/2/1999 Айтос "Кара меше" Земеделска земя на площ от 18.470 

дка.

Пасище,мера.

За имота е издаден нов АОС № 

2131

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.

487 11/2/1999 Айтос "Стамбол сърта" Земеделска земя на площ от 19.685 

дка
Засолена нива

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

488 11/2/1999 Айтос  "Хаджи Бекир" Земеделска земя на площ от 67.374 

дка .

Пасище, мера.

За имота е издаден нов АОС № 

702

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.

489 11/2/1999 Айтос "Стамбол сърта" Земеделска земя на площ от 3.394 

дка.

Пасище ,мера.

7.Акта отписан със Заповед №  

РД-09-249/ 06.06.2003 г. на 

Кмета на Община Айтос

490 11/2/1999 Айтос "Кара меше" Земеделска земя на площ от 14.632 

дка.

 Пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

491 11/2/1999 Айтос " Карагьолджук" Земеделска земя на площ от 0.664 

дка.

Др.селскост. т.

492 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 12.837 

дка.

Пасище,мера

За имота е издаден нов АОС № 

2139

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.

493 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 9.512 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

494 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 3.891 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



495 11/2/1999 Айтос "Герена" Земеделска земя на площ от 28.432 

дка .

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

496 11/2/1999 Айтос "Герена" Земеделска земя на площ от 14.295 

дка.

Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

497 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 4.958 

дка. 

Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

498 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 1.215 

дка.

Пасище с храсти.

Акта отписан със зап.№РД-08-

554/23.07.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2059

499 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 12.839 

дка.

Пасище ,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

500 11/2/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 7.798 

дка. 

Пасище ,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

501 11/2/1999 Айтос "Кара меше" Земеделска земя на площ от 11.455 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

502 11/2/1999 Мъглен "Янаклъка" Земеделска земя на площ от 77.935 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



503 11/2/1999 Мъглен "Янаклъка" Земеделска земя на площ от 65.735 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

504 11/2/1999 Мъглен "Янаклъка" Земеделска земя на площ от 60.266 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

505 11/2/1999 Мъглен "Янаклъка" Земеделска земя на площ от 25.038 

дка.

Пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-14/10.01.2007 год.

506 11/2/1999 Мъглен "Янаклъка" Земеделска земя на площ от 167.914 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

507 11/2/1999 Мъглен "Казъл герен" Земеделска земя на площ от 13.629 

дка. 

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

508 11/2/1999 Мъглен "Казъл герен" Земеделска земя на площ от 112.581 

дка. 

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

509 11/2/1999 Мъглен "Казъл герен" Земеделска земя на площ от 41.279 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

510 11/2/1999 Лясково "Лозята" Земеделска земя на площ от 1.900 

дка. 

Училищна нива.

Имотът е продаден с договор 

362/12.12.2014г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-27/16.01.2015г.



511 11/2/1999 Лясково "Лозята" Земеделска земя на площ от 1.703 

дка.

Нива - училищна.

Имотът е продаден с договор 

362/12.12.2014г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-27/16.01.2015г.

512 11/2/1999 Лясково "Юртата" Земеделска земя на площ от 7.004 

дка.

Училищна нива.

513 11/2/1999 Лясково "Кипри дере" Земеделска земя на площ от 8.113 

дка. 

Училищна нива.

514 11/2/1999 Лясково "Саклъ тарла" Земеделска земя на площ от 15.098 

дка.

Училищна нива.

515 11/2/1999 Лясково "Саклъ тарла" Земеделска земя на площ от 7.303 

дка. 

Училищна нива.

516 11/2/1999 Лясково "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 54.675 

дка.

Училищна нива .

На основание Заповед № РД-08-

276/10.05.2010 г. в раздел № 3 

да се добави "Начин на трайно 

ползване - Овощна градина"

Имотът е продаден с дог. 
№214/15.05.2013г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-718/31.07.2013г.

516 11/2/1999 Лясково "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 54.675 

дка.

Училищна нива .

На основание Заповед № РД-08-

276/10.05.2010 г. в раздел № 3 

да се добави "Начин на трайно 

ползване - Овощна градина"

Имотът е продаден с дог. 
№214/15.05.2013г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-718/31.07.2013г.

517 11/2/1999 Лясково "Кеси кору" Земеделска земя на площ от 3.000 

дка. 

Училищна нива .

518 11/2/1999 Лясково "Кеси кору" Земеделска земя на площ от 46.575 

дка.

Училищна нива.



519 11/2/1999 Лясково "Бюлбюл дере" Земеделска земя на площ 5.001 дка.

Изоставена училищна нива.

520 11/2/1999 Лясково "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 55.337 

дка. 

Училищна овощна градина.

Имотът е продаден с дог. 
№203/11.03.2013г.
Актът е отписан със зап. №РД-

08-305/25.03.2013г.

521 11/2/1999 Лясково "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 37.836 

дка.

Училищна овощна градина.

Имотът е продаден с дог. 
№208/16.04.2013г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-718/31.07.2013г.

522 11/2/1999 Лясково "Бургас  кайряк" Земеделска земя на площ от 48.425 

дка.

Училищна овощна градина .

523 11/2/1999 Лясково "До лозята" Земеделска земя на площ от 5.601 

дка. 

Училищна нива.

524 11/2/1999 Лясково "Кеси кору" Земеделска земя на площ от 16.900 

дка.

Училищна нива.

525 11/2/1999 Лясково "Кайнарджата" Земеделска земя на площ от 3.000 

дка.

Училищна изоставена нива.

526 11/2/1999 Лясково "Бюлбюл дере" Земеделска земя на площ от 3.000 

дка.

Училищна изоставена нива.

527 11/2/1999 Лясково "Бургас  кайряк" Земеделска земя на площ от 22.704 

дка.

Училищна овощна градина

528 11/2/1999 Лясково "До лозята" Земеделска земя на площ от 9.007 

дка. 

Училищна изоставена нива.

529 11/2/1999 Лясково "До лозята" Земеделска земя на площ от 13.397 

дка. 

Изоставена училищна нива.

530 11/2/1999 Лясково "Герена" Земеделска земя на площ от 10.637 

дка.

Изоставена  училищна нива.

531 11/3/1999 Лясково "Пантата" Земеделска земя на площ от 54.197 

дка.

Училищна нива .



532 11/3/1999 Лясково "Дуванджата" Земеделска земя на площ от 10.000 

дка.

Училищна нива.

533 11/3/1999 Лясково "Дуванджата" Земеделска земя на площ от 5.409 

дка.

Училищна нива.

534 11/3/1999 Лясково "Малково" Земеделска земя на площ от 6.470 

дка.

Училищна нива.

535 11/3/1999 Лясково "Маймун баир" Земеделска земя на площ от 9.999 

дка.Училищна изоставена нива.

536 11/3/1999 Лясково "Гермите" Земеделска земя на площ от 11.271 

дка.

Училищна нива.

537 11/3/1999 Лясково "Гермите" Земеделска земя на площ от 10.002 

дка.

Училищна нива.

538 11/3/1999 Лясково "Бургас  кайряк" Земеделска земя на площ от 1.692 

дка.

Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

539 11/3/1999 Лясково "Бургас  кайряк" Земеделска земя на площ от 28.893 

дка.

Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

540 11/3/1999 Лясково "До лозята" Земеделска земя на площ от 4.501 

дка.

Овощна градина

541 11/3/1999 Лясково "Бургас  кайряк" Земеделска земя на площ от 74.709 

дка.

Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

542 11/3/1999 Лясково "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 25.610 

дка.

Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



543 11/3/1999 Лясково  "Дивата череша" Земеделска земя на площ от 10.101 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г. С цялата 

площ на имота е извършено 

обезщетяване на правоимащи 

лица.

544 11/3/1999 Лясково "Кеси кору" Земеделска земя на площ от 6.000 

дка. 

Нива.

545 11/3/1999 Лясково "Бургас  кайряк" Земеделска земя на площ от 1.692 

дка. 

Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-47/02.02.2001 год.

546 11/3/1999 Лясково "До лозята" Земеделска земя на площ от 4.501 

дка.

Овощна градина .

Акта отписан със Заповед № РД-

09-47/02.02.2001 год.

547 11/3/1999 Айтос "Джелеб кайряк" Земя на площ от 5.383 дка.

Начин на трайно ползване - водна 

площ.

548 11/3/1999 Айтос "Джелеб кайряк" Земя на площ от 16.813 дка.

Начин на трайно ползване -водна 

площ.

549 11/3/1999 Лясково "Бургас  кайряк" Земеделска земя на площ от 28.893 

дка. 

Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-47/02.02.2001 год.

550 11/3/1999 Лясково "Бургас  кайряк" Земеделска земя на площ от 74.709 

дка.

Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-47/02.02.2001 год.

551 11/4/1999 Лясково "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 25.610 

дка. 

Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-47/02.02.2001 год.

552 11/4/1999 Лясково  "Дивата череша" Земеделска земя на площ от 10.101 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-47/02.02.2001 год.

553 11/4/1999 Лясково "Кеси кору" Земеделска земя на площ от 6.000 

дка.

Нива .

Акта отписан със Заповед № РД-

09-47/02.02.2001 год.

554 11/4/1999 Пирне "Юртата" Земеделска земя на площ от 17.001 

дка.

Нива.

555 11/5/1999 Пирне "Стойкова круша" Земеделска земя на площ от 3,000 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



556 11/5/1999 Пирне "Дермен кайряк" Земеделска земя на площ от 2.219 

дка.

Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

557 11/5/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 3.350 

дка.

Лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

558 11/5/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 0.933 

дка.

Лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

559 11/5/1999 Пирне "Копана могила" Земеделска земя на площ от 7.848 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

560 11/5/1999 Пирне "Герена" Земеделска земя на площ от 2.999 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

561 11/5/1999 Пирне "Горчивка" Земеделска земя на площ от 10.551 

дка. 

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

562 11/5/1999 Пирне "Друма" Земеделска земя на площ от 9.663 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

563 11/5/1999 Пирне "Друма" Земеделска земя на площ от 14.998 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

564 11/5/1999 Пирне "Къзълджик" Земеделска земя на площ от 2.322 

дка.  - Нива



565 11/5/1999 Пирне "Новите лозя" Земеделска земя на площ от 6.548 

дка. 

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

566 11/5/1999 Пирне "Стойкова круша" Земеделска земя на площ от 10.586 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

567 11/5/1999 Пирне  "Пунара" Земеделска земя на площ от 2.934 

дка. 

Нива .

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

568 11/5/1999 Пирне  "Лензов кайряк" Земеделска земя на площ от 8.751 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

569 11/5/1999 Пирне "Стойкова круша" Земеделска земя на площ от 0.600 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

570 11/5/1999 Пирне "Дурфана" Земеделска земя на площ от 5.9994 

дка. 

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

571 11/5/1999 Пирне "Таш кюпрю" Земеделска земя на площ от 14.952 

дка.

Разсадник.

Заповед № РД-08-

585/19.09.2011 г. за отписване 

на акта.

За имота е издаден нов АОС № 

3032.

572 11/5/1999 Пирне "Миндов кайряк" Земеделска земя на площ от 10.067 

дка. Нива .

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



573 11/5/1999 Пирне "Новите лозя" Земеделска земя на площ от 3.001 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

574 11/5/1999 Пирне "Новите лозя" Земеделска земя на площ от 0.997 

дка. 

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

575 11/5/1999 Пирне "Новите лозя" Земеделска земя на площ от 25.625 

дка. 

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

576 11/5/1999 Пирне "Друма" Земеделска земя на площ от 6.912 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

577 11/5/1999 Пирне "Друма" Земеделска земя на площ от 3.671 

дка.

Овощна градина.

578 11/8/1999 Пирне "Корията" Земеделска земя на площ от 3.546 

дка. 

Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

579 11/8/1999 Пирне "Корията" Земеделска земя на площ от 1.811 

дка. 

Овощна градина .

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

580 11/8/1999 Пирне "Копана могила" Земеделска земя на площ от 3.815 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

581 11/8/1999 Пирне "Дермен кайряк" Земеделска земя на площ от 14.600 

дка. 

Овощна градина .

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



582 11/8/1999 Пирне "Дермен кайряк" Земеделска земя на площ от 9.500 

дка. 

Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

583 11/8/1999 Пирне "Дермен кайряк" Земеделска земя на площ от 5.577 

дка. 

Овощна градина .

584 11/8/1999 Пирне "Дермен кайряк" Земеделска земя на площ от 9.896 

кда.

Овощна градина.

585 11/8/1999 Пирне "Армир кайряк" Земеделска земя на площ от 7.511 

дка. 

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

586 11/8/1999 Пирне "Куцарска чешма" Земеделска земя на площ от 8.284 

дка. Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

587 11/8/1999 Пирне "Фуражно поле" Земеделска земя на площ от 7.892 

дка. 

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

588 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 9.950 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

589 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 1.750 

дка. 

Лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

590 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 1.819 

дка.

Лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



591 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 1.800 

дка.

Лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

592 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 1.800 

дка. 

Лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

593 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 1.900 

дка. 

Лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

594 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 2.881 

дка.

Лозе

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

595 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 4.921 

дка. 

Лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

596 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 4.728 

дка. 

Лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

597 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 3.698 

дка. 

Лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

598 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 4.550 

дка.

Лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



599 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 3.949 

дка. 

Лозе

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

600 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 7.860 

дка. 

Овощна градина .

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

601 11/8/1999 Пирне "Дермен кайряк" Земеделска земя на площ от 1.600 

дка. 

Овощна градина .

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

602 11/8/1999 Пирне "Дермен кайряк" Земеделсказемя на площ от 23.657 

дка. 

Овощна градина.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

603 11/8/1999 Пирне "Дермен кайряк" Земеделска земя на площ от 4.126 

дка.

Овощна градина .

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

604 11/8/1999 Пирне "Дермен кайряк" Земеделска земя на площ от 2.827 

дка. 

Овощна градина .

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

605 11/8/1999 Пирне "Дермен кайряк" Земеделска земя на площ от 5.813 

дка. 

Нива 

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

606 11/8/1999 Пирне "Дермен кайряк" Земеделсказемя на площ от 8.325 

дка. 

Нива .

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



607 11/8/1999 Пирне "Алана" Земеделска земя на площ от 3.000 

дка. Лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

608 11/8/1999 Пирне "Червена локва" Земеделска земя на площ от 3.000 

дка. 

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

609 11/8/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 5.851 

дка.

Пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

610 11/8/1999 Айтос "Хаджи бекир" Земеделска земя на площ от 3.742 

дка. 

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

611 11/8/1999 Айтос "Стамбол сърта" Земеделска земя на площ от 5.311 

дка.

Гора.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

612 11/8/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 53.031 

дка.

Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

613 11/8/1999 Айтос Земеделска земя на площ от 55.291 

дка. 

Унищ.нива-пром.

614 11/8/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 1.192 

дка. 

Пасище,мера.

Акта отписан със зап.№РД-08-

554/23.07.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2061

615 11/8/1999 Айтос "Хаджи бекир" Земеделска земя на площ от 0.800 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан със зап.№РД-08-

554/23.07.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2064



616 11/8/1999 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя на площ от 56.021 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

617 11/8/1999 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя на площ от 60.200 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

618 11/8/1999 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя на площ от 22.798 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

619 11/8/1999 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя на площ от 
1230,259 дка.

Пасище с храсти.

На основание чл. 15., ал. 2 от 
ЗСПЗЗ от имота е образуван нов 

имот с № 139008 за който е 

съставен АОС № 

1067/19.03.2003 год
.Акта отписан със зап.№РД-08-

699/28.09.2009 г.
За имота /след разделянето му 
на нови имоти/ е издаден нов 

АОС 1372

620 11/8/1999 Айтос "Могилата" Земеделска земя на площ от 180.398 

дка.

Пасище, мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2132

621 11/8/1999 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя на площ от 258,048 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-138/30.03.2007 год.

За имота /след разделянето му 
на нови имоти/ е съставен нов 

АОС № 1419

622 11/8/1999 Айтос "Карнобатски път" Земеделска земя на площ от 12.985 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

623 11/8/1999 Айтос "Карнобатски път" Земеделска земя на площ от 40.845 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан със зап.№РД-08-

554/23.07.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2063



624 11/8/1999 Айтос "Пирненски бахчи" Земеделска земя на площ от 63.791 

дка.

Засолена нива.

625 11/8/1999 Айтос "Пирненски бахчи" Земеделска земя на площ от 27.423 

дка.

Наводнена нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-304/25.05.2010 г.

626 11/8/1999 Айтос "Пирненски бахчи" Земеделска земя на площ от 81.669 

дка.

Наводнена нива.

627 11/8/1999 Айтос "Пирненски бахчи" Земеделска земя на площ от 37.076 

дка. 

Наводнена нива.

Акта отписан със заповед № РД-

08-136/24.02.2010 г.
Имота се разделя на два нови 

имота за които са сставени АОС 

№ 2325 и АОС № 2326

628 11/8/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 4.148 

дка.

Нива.

629 11/8/1999 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя на площ от 53.240 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

630 11/8/1999 Айтос "Суванлъка" Земеделска земя на площ от 88.345 

дка.

Пасище ,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-331/04.08.2006 г.

631 11/8/1999 Айтос "Кара меше" Земеделска земя на площ от 43.456 

дка.

Пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2143

632 11/8/1999 Айтос "Кара меше" Земеделска земя на площ от 33.386 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан на основание 

Заповед № РД-08-

519/11.08.2010 г. 
За имота е издаден нов АОС № 

2237

633 11/8/1999 Айтос "Герена" Земеделска земя на площ от 436,766 

дка.

Засолена нива.

634 11/8/1999 Айтос "Герена" Земеделска земя на площ от 62.527 

дка. 

Засолена нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



635 11/8/1999 Айтос "Герена" Земеделска земя на площ от 358.512 

дка. 

Засолена нива.

636 11/8/1999 Айтос "Кара меше" Земеделска земя на площ от 152.279 

дка. 

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2138

637 11/8/1999 Айтос "Кара меше" Земеделска земя на площ от 63.526 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

638 11/8/1999 Айтос "Кара меше" Земеделска земя на площ от 90.375 

дка.

Пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-34/20.01.2005 год.

7.От имота,описан в т.3 има два 

новообразувани имота: имот с 
№ 443002 на площ от 0.533 дка, 

за който има съставен нов АОС 

№ 909/25.06.2002 г.
 8.Имот с номер 443003 на площ 

от 0.639 дка, за който има 

съставен нов АОС № 

910/25.06.2002 г.на основание 

чл.59 от ЗОС
 9.Имот с № 443001 има нов 

номер 443004 на който е 

намалена площта с площта на 

новообразуваните имоти и 

остава 89,206 дка.Скица № 

К00727/27.062002 г. на 

Поземлена комисия Айтос. 
Скица № К01009/12.03.2004 г. на 

ОС"ЗГ"Айтос имот № 443004 е 

снов № 443006 с площ от 81.426 

дка.

Със Заповед № РД-08-

34/20.01.2005 г. на Кмета на 

Община Айтос имотът се 

отписва от регистрите на 

Общината като общинска 

собственост.



639 11/8/1999 Айтос "Могилата" Земеделска земя на площ от 11.584 

дка. 

Нива.

Съгласно Заповед №РД-08-

122/17.02.2014г. площта в 
"Раздел 3" да се чете: "земя ва 

площ от 11,909 дка"

Съгласно ПУП-ПРЗ за 

"Гробищен парк" в землището 

на гр. Айтос, одобрен с Решение 

№217/09.04.2009г. на ОбС-гр. 

Айтос и скици 

№1498/23.11.2015г., и 

№1499/23.11.2015г. се отписват 
1679 кв.м. от ПИ №521001 и се 

обособяват:
- 815 кв.м. в нов УПИ XII, кв.17 

по плана на "Гробищен парк"-гр. 

Айтос-АПОС 

№4195/24.0.11.2015г. 
- 864 кв.м. в нов УПИ XIV, кв.17 

по плана на "Гробищен парк"-гр. 

Айтос-АПОС 

№4196/24.0.11.2015г. 

640 11/8/1999 Малка поляна Терен на площ от 155 кв.м. ведно с 
построените в него две полумасивни 

сгради на един етаж: Павилион за 

продажба на площ от 28 кв.м. и 

сграда"Изкупвателен пункт на площ 

от 34  кв.м.

641 11/8/1999 Мъглен Сграда "Изкупавателен пункт" на 

площ от 36 кв.м.,на един етаж, с 
масивна конструкция.

Терен на площ от 180 кв.м.

На основание Заповед № РД-08-

490/04.09.2007 год. площта в 
графа № 3 се променя на 406 

кв.м. /за целия парцел/

Със заповед №РД-08-

753/13.09.2012 г. се отписва 

сграда"изкупвателен пункт" 
съгласно договор от 04.09.2012 

г. за продажба.

642 11/8/1999 Мъглен Дворно място на площ от 300/630 

кв.м., част от съсобствен парцел І-
общ.188 в кв.36 по плана на 

с.Мъглен.



643 12/16/1999 Айтос Първи етаж от триетажна масивна 

сграда със застроена площ 113 

кв.м.,състояща се от три помещения 

с изход към улицата,с две отделни 

мазета,построена през 1925 г.

Помещенията се използват 
както следва:

1. "Дневен дом за възрастни 

хора и инвалиди"

2..Клубно помещение за 

политически партии
С решение № 645 от 23.02.1998 

г. на Айтоски районен съд се 

предава на собствениците на 

жилищните апартаменти едно 

помещение"бивш вход за 

стълбище"с размери 2.50/2.50м. 

при граници: изток - 
жил.кооперация,запад-

улица,север-клубно помещение 

и юг- помещенията на "Дневен 

дом за възрастни хора и 

инвалиди".

Със Заповед № РД-09-

440/17.09.2003 г. имот "Дневен 

дом за възрастни хора и 

инвалиди" се отписва.



647 2/24/2000 Айтос Урегулиран парцел І -ви в кв.183 по 

плана на гр.Айтос на площ от 5800 

кв.м. отреден за комплексно 

жилищно строителство.

Съгласно влязла в сила заповед 

№ РД-09-24/ от 16.01.2002 г. на 

Кмета на Община Айтос 
описаният в т.3 имот се разделя 

на 3 ур.п.им. за които има 

съставени на основание чл.59 ог 
ЗОС нови актове за общинска 

собственост:
1.Ур.п.им.І-ви на площ от 550 

кв.м.актуван с АОС № 913 от 
01.07.2002 г
2.Ур.п.им.VІ-ти на площ от 3080 

кв.м. актуван с АОС № 914 от 
01.07.2002 г. отреден за КЖС"

3 Ур.п.им VІІ -650 на площ от 
1606 кв.м. актуван с АОС № 915 

от 01.07.2002 г.
Във връзка с направената 

промяна наПРЗ на гр.Айтос по 

чл.134 от ЗУТ се намаля площта 

на парцела по този акт 5236 

кв.м.                                                                                                                 

/Подпис/
Акта отписан.Заповед № РД-08-

587/20.12.2006 г. на Кмета на 

Община Айтос

648 3/17/2000 Айтос Терен на площ от 7070 кв.м. отреден 

по ЗРП за "Газстроймонтаж"

Със Заповед № РД-09-

357/28.09.2000 г. акта отписан

651 5/9/2000 Пещерско Дворно място на площ от 1990 кв.м. 

ведно с построената в него 

административна сграда/старо 

училище/със застроена площ 200 

кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-246/05.07.2005 год.

656 6/14/2000 Айтос Терен ,върху който са излети основи 

на площ от 223 кв.м.

За построяване на обект за 

"Комплексно обществено 

обслужване"



659 6/26/2000 Пирне Сграда "Казан за ракиеизваряване" 

със застроена площ 47.50 кв.м. на 

един етаж, с масивна 

конструкция,построен през 1973 

година.

Съгласно зап. № РД-08-

197/27.03.2014г., площта в 
радел 3 да се чете: "Сграда 

"Казан за ракиеизваряване" със 
ЗП 44 кв.м."

Разликата в квадратурата на 

имота по скица и по акт се 

дължи на цифровизацията на 

плана.

661 7/5/2000 Айтос "Еклеме" Улица "Булаир" в гр.Айтос с дължина 

154 м от ОК 761 до ОК 759 а
Акта отписан със Заповед № РД-

08-175/30.03.2011 г.

663 7/5/2000 Айтос Улица "Кавала" с дължина 233 м. от 
ОК 793 до ОК 756

Акта отписан със Заповед № РД-

08-232/15.04.2011 г.
674 7/10/2000 Айтос Терен на площ от 14250 кв.м. 

отреден за Комплексно жилищно 

стройтелство и КОО.

7.На основание чл.134, ал.1,т.1 

от ЗУТ със заповед № РД-09-

414/24.10.2002г. на Кмета на 

Общината е одобрена промяна 

на УПИ І -ви. За новите УПИ са 

съставени АОС с № 1024-

1036/10.02.2003 г. и от № 1037-

1058/14.02.2003 г.
Акта отписан със Заповед № РД-

08-116/23.03.2007 год.



675 7/10/2000 Айтос Терен на площ от 49 860 кв.м., 

отреден за "БКС"

На основание Заповед № РД-08-

35/27.01.2009 год. площта в 
раздел № 3 се променя от 49860 

кв.м. на 50508 кв.м.

Със Заповед №РД-08-

751/11.09.2012г. за ПУП-ПР 

имотът се разделя и се 

обособяват четири нови, както 

следва: 

        -УПИ VI в кв.264 - АОС 

№3348/5.10.2012г. 
        -УПИ XXIV в кв.264 - АОС 

№3349/5.10.2012г.- имотът е 

продаден с 
дог.№163/20.12.2012г, актът е 

отписан със зап. №РД-08-

2/02.01.2013г.
        -УПИ XXV в кв.264 - АОС 

№3350/5.10.2012г.-имотът е 

продаден с 
дог.№163/20.12.2012г, актът е 

отписан със зап. №РД-08-

2/02.01.2013г.
        -УПИ XXVI в кв.264 - АОС 

№3347/5.10.2012г. 
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-66/15.01.2016г.



676 7/10/2000 Айтос Терен ,представляващ им.пл.№3158 

в кв.253 на площ от 6555 кв.м.

Част от имота попада в парцел І-
ви,отреден за "Градски спортен 

комплекс" и част от имота в парцел ІІ-
ри,отреден за "Спортен комплекс".В 

терена има построени стопански 

сгради: навес със застроена площ 

159 кв.м.,на един етаж, с метална 

конструкция : склад с площ 159 

кв.м.,на един етаж,с масивна 

конструкция:паракотелно със 
застроена площ от 71 кв.м., на един 

етаж,с масивна конструкция: 

манипулационна към стъклени 

оранжерии 2 бр.с обща застроена 

площ 282 кв.м. на един етаж, с 
масивна конструкция.Всички сгради 

са построени през 1965 г.навес със 
застроена.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-615/13.11.2007 год.

Издаден нов АОС № 1268

677 7/10/2000 Айтос Част от административна 

сграда,представляваща четвърти , 

пети и мансарден етаж, находящи се 

в им.пл.№ 56 в кв.121 със застроена 

площ 215 кв.м.,  ведно с 
безвъзмездно отстъпено прово на 

строеж.

Имота изключен от баланса на 

ЕООД"КДС-Айтос" и включен в 
баланса на Общината с 
Решение № 211/09.04.2009 г. на 

Общ.съвет

678 8/4/2000 Поляново Парцел отреден за индивидуално 

жилищно строителство на площ от 
675 кв.м.

679 8/4/2000 Поляново парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 745 кв.м.

680 8/4/2000 Поляново парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 805 кв.м.



681 8/4/2000 Поляново Дворно място на площ от 1860 кв.м. 

отредено за индивидуално жилищно 

строителство,представляващо 

парцел ХІІІ -81.

Със заповед № РД-09-

361/02.Х.2000 година акта е 

отписан от актовите книги на 

Община Айтос като общинска 

собственост и се предоставя на 

куповачите Радка Атанасова 

Георгиева и Марка Атанасова 

Гигова.

683 8/4/2000 Айтос Част от парцел VІІ-ми на площ от 
4060 кв.м. застроен съгласно 

предвижданията на ЗРП

684 8/4/2000 Айтос Терен на площ от 6810 кв.м.

Склад със застроена площ 768 

кв.м.,на един етаж, с масивна 

конструкция,построен през 1977 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-356а/01.08.2003 год.

685 8/4/2000 Айтос Пивница"Албена" със застроена 

площ 150 кв.м. на един етаж,с 
метална конструкция,построена през 
1981 г.

7.За имота е отреден УПИ V-ти в 
кв.3 а по плана на гр.Айтос на 

площ от 340 кв.м. за "Търговия" 

за който има съставен АОС№ 

906/10.06.2002 г.

686 8/4/2000 Айтос Павилион -магазин за хранителни 

стоки №41 със застроена площ 154 

кв.м. на един етаж,с метална 

конструкция,построен през 1982 

година.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-514/01.09.2008 год.

688 8/4/2000 Тополица "Беж бунар" Земеделска земя на площ от 0.933 

дка.

Начин на трайно ползване - 

водостопанско съоражение.

689 8/14/2000 Поляново Парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 670 кв.м.

690 8/14/2000 Поляново парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 685 кв.м.

691 8/14/2000 Поляново парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 705 кв.м.



692 8/14/2000 Тополица "Жълти хан" Земеделска земя на площ от 25.840 

дка
Изоставена нива - девета категория.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

693 8/14/2000 Тополица "Кайнака" Земеделска земя на площ от 2.710 

дка.

Начин на трайно ползване-лозе,пета 

категория.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

694 8/14/2000 Тополица "Над селото" Земеделска земя на площ от 6.870 

дка.

Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

695 8/14/2000 Тополица "Пишман дере" Земеделска земя на площ от 2.000 

дка.Нива.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

696 8/14/2000 Айтос Терен на площ от 2229 кв.м. отреден  

за "Стопанска 

дейност"/промишленост/

Акта отписан със Заповед № РД-

09-318/29.08.2002 год.

697 8/14/2000 Айтос Терен на площ от 1686 кв.м. 

,отреден за "Стопанска 

дейност"/Промишленост/

Акта отписан със Заповед № РД-

09-318/29.08.2002 год.

698 8/14/2000 Айтос Терен на площ от 3785 кв.м.

отреден за "Стопанска 

дейност"/промишленост,услуги/

Акта отписан със Заповед № РД-

09-492/01.10.2003 год.

699 8/14/2000 Айтос Част от парцела ХVІІ -ти на площ от 
482 кв.м./4361 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-327/09.09.2002 г.
700 8/14/2000 Тополица "Беж бунар" Земеделска земя на площ от 2.370 

дка.

Начин на трайно ползване - 

водостопанко съоражение.

701 8/15/2000 Тополица "Беж бунар" Земеделска земя на пхлощ от 0.871 

дка.

Начин на трайно ползване - 

водостопанско съоражение.



702 8/15/2000 Айтос  "Хаджи Бекир" Земеделска земя на площ от 67,374 

дка.

Пасище, мера.

Имотът се отписва от регистъра 

,тъй като за него има съставен 

по-рано акт за общинска 

собственост № 488/ 02.ХІ.1999 г.
Акта отписан със Заповед № РД-

09-50/05.02.2002 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2140

703 8/15/2000 Айтос "Лясковско шосе" Земеделска земя на площ от 64.100 

дка.

Пасище ,мера.

Акта отписан със зап.№РД-09-

50/05.02.2002 г. Съставен е по-

рано АОС№446/08.09.1999 г.

712 8/16/2000 Съдиево Терен на площ от 1660 кв.м.

Сграда "Хигиенна баня" на един 

етаж,с масивна 

конструкция,построена през 1974 г. 
със застроена площ 77 кв.м.

Навес-стоп.постройка със застроена 

площ 16 кв.м. и плувен 

басейн,построен на площ от 128 

кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-57/15.02.2007 год.

По време на издаване на акта и 

продажбата на имота е налице 

грешка в плана: имало два УПИ 

с № Х. След ПУП през 2009 г. 
грешката е отстранена, като се 

премахва Х-ти, описан в 
настоящият акт, и на негово 

място се обособяват УПИ ХІ и 

УПИХІІ. За втория УПИ с № Х, 

отреден за КОО, е издаден АОС 

№ 1118 (ракиджийница) 

717 8/16/2000 Айтос Терен на площ от 160/250 кв.м. 

отреден за жилищно строителство.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-495/23.ХІ.2000 г. на кмета на 

Община Айтос

720 11/1/2000 Поляново Парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 770 кв.м.

Акта отписан съсЗаповед № РД-

08-535/26.09.2007 год., поради 

дублиране с АОС 732

721 11/1/2000 Поляново парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 735 кв.м.

722 11/2/2000 Айтос "Могилата" Земеделска земя на площ от 2 дка.

 Начин на трайно ползване - лозе.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-506/08.10.2003 год.



723 11/9/2000 Пещерско парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 635 кв.м.

Със заповед № РД-08-

217/13.05.2009 г. площта в 
раздел № 3 се променя от 635 

кв.м. на 649 кв.м.

Акта отписан със зап. № РД-08-

644/08.09.2009 г. 

724 11/9/2000 Пещерско парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 875 кв.м.

725 11/9/2000 Пещерско Парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 730 кв.м.

726 11/9/2000 Пещерско парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 730 кв.м.

731 11/29/2000 Поляново парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 750 кв.м.

732 11/29/2000 Поляново Парцел с площ 770 квв.м., отреден 

за жилищно строителство

733 11/29/2000 Поляново имот № 000125 на площ от 8.252 дка.

Наводнена нива.

734 11/29/2000 Айтос   Терен на площ от 1240 кв.м. 

отреден за "Супермаркет".
Акта отписан със Заповед № РД-

08-534/26.09.2007 год.

736 11/29/2000 Айтос парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 650 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-529/29.12.2002 год.

737 11/29/2000 Айтос   Терен на площ от 28 кв.м. Акта  отписан  със Заповед № 

РД-09-17/10.01.2003 год
738 11/29/2000 Айтос парцел отреден за жилищно 

строителство от 235 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-472/28.11.2002 г.
739 11/29/2000 Айтос Парцел отреден за жилищно 

строителство от 370 кв.м.

740 12/4/2000 Поляново  Парцел на площ от 520 кв.м., 

отреден за "ИЖС"

741 12/12/2000 Мъглен парцел отреден за жилищно 

строителство на площ от 780 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-535/29.12.2002 год.

742 12/12/2000 Малка поляна Парцел отреден за промишленост на 

площ от 3980 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-315/29.08.2002 г.



743 12/12/2000 Айтос парцел отреден за общиствин 

паркинг и гаражи от 8945 кв.м.

Съгласно зап. № РД-08-

807/07.10.2014г. площта в 
раздел 3 да се чете: 

"Урегулиран поземлен имот VII, 

кв.252 в гр. Айтос с площ от 
8975 кв.м."

744 12/12/2000 Айтос Урегулиран парцел Х-ти на площ от 
415 кв.м.,с неуредени регулационни 

сметки от им.пл. № 4220 за 2 

кв.м.,отреден за "КОО"

Акта отписан със Заповед № РД-

09-317/29.08.2002 г.

745 12/12/2000 Лясково  Земеделска земя на площ от 0.640 

дка.

 Начин на трайно ползване - водоем

746 2/7/2001 Айтос 65/610кв.м. ид.части от парцел VІ-ти 

в кв. 3,отреден за жилищно 

строителство и застроен с жилищна 

сграда.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-19/14.01.2003 г. на Кмета на 

Община Айтос 

747 12/22/2000 Айтос  Парцел за ИЖС с площ 360 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

09-534/29.12.2002 год.

748 12/22/2000 Айтос Парцел за жилищно строителство с 
квадратура -340 кв.м.

Акта отписан със заповед № РД-

08-610/08.11.2007 г.

749 12/22/2000 Айтос Парцел за жилищно строителство с 
квадратура - 960 кв.м.

Община Айтос, БУЛСТАТ № 

000056764 Ю, 

 Акта отписан със Заповед № РД- 

09-533/29.12.2002 г. на Кмета на 

Община Айтос от актовите книги 

на Община Айтос  като 

общинска собственост. 

750 12/22/2000 Айтос Имот № 000827 на площ от 0.496 

дка.

751 12/22/2000 Айтос парцел за жилищно строителство с 
квадратура - 450 кв.м.

Акта деактуван със Заповед № 

РД-09532/29.12.2002 год.

Със Заповед № РД-08-

609/08.11.2007 г. се отменя 

Заповед № РД-09532/29.12.2002 

год.

Общината притежава 150/450 

кв.м.

752 12/27/2000 Айтос Парцел за ИЖС с площ 260 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

09-531/29.12.2002 год.



753 12/27/2000 Айтос Парцел за жилищно строителство с 
квадратура -1410 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-530/29.12.2002 г.

754 12/27/2000 Съдиево  Парцел с площ 385 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

09-451/20.11.2002 г.
755 12/27/2000 Айтос Парцел на площ от 530 кв. м. Акта отписан със заповед № РД-

09-527/29.12.2002 г.
756 12/27/2000 Айтос Парцел на площ от 817 кв.м.

757 12/27/2000 Айтос Урегулиран парцел на площ от 530 

кв.м.

Със Заповед № РД-09-

528/29.12.2002 год. имотите се 

отписват от актовите книги на 

Общината като общинска 

собственост.
Със Заповед № РД-08-

310/25.05.2011 г. площа на 

общинският имот пл. № 3458 се 

променя от 175 кв.м. на 176 

кв.м. /съгласно скица № 

356/04.05.2011 г.
Договор за продажба № 

67/11.08.2011 г.
Заповед № РД-08-

542/31.08.2011 г. за отписване 

на акта.

758 12/27/2000 Айтос  Вентилационни помещения 2 бр. 

находящи се в сутеренен етаж на 

жилищен блок 1 "Б" Пакет I и пакет II 
на площ 71.65 кв.м. и 94.75 кв.м.

759 1/16/2001 Малка поляна "Катър Йолу" Имот на площ от 59.753 дка. Акта отписан със зап.№РД-08-

554/23.07.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2065

760 2/5/2001 Айтос Терен на площ от 3920 кв.м. отреден 

за "КОО".

Земеделска земя

Акта отписан със Заповед № РД-

08-422/19.10.2004 г.

761 2/5/2001 Айтос Парцел на площ 415 кв.м.



762 2/7/2001 Айтос Урегулиран поземлен имот на площ 

от 332/340 кв.м.

Със Заповед № РД-08-

255/26.06.2006 год. УПИ IХ-общ. 

в кв. 205 отпада като 

едновременно с това 192 кв.м. 

от него преминават като 

предаваеми към УПИ Х в кв. 

205.

Текста в раздел 3-ти придобива 

следният вид: Общинска част 
/придаваема/ от 192 кв.м. /сто 

деветдесет и два кв.м./ от УПИ Х 

/урегулиран поземлен имот 
десети/ в кв.205 /квартал двеста 

и пети/ по плана на гр. Айтос, 
отреден за "ИЖС" целият на 

площ от 615 кв.м. /шестотин и 

петнадесет кв.м./

Акта отписан със Заповед № РД-

08-533/26.08.2011 г.
Издаден нов АОС № 

3012/29.08.2011 г.

763 2/7/2001 Айтос Урегулиран парцел на площ от 435 

кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-473/28.11.2002 г. 
765 2/7/2001 Пещерско Парцел за "КОО" от 1590 кв.м.

767 4/12/2001 Айтос Масивна сграда - нежилищен имот 
със застроена площ от 193 кв.м. на 

един етаж построена 1971 год.

Акта отписан със заповед № РД-

08-130/23.02.2010 г.

768 4/12/2001 Айтос Парцел за Жил.строителство от 500 

кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-390/07.09.2006 год.

769 4/12/2001 Айтос Парцел на площ от 380 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

09-6/08.01.2003 г.
770 4/12/2001 Мъглен  Част от парцел отреден за жилищно 

стоителство от 520/705 кв.м. 

идеални части.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-483/04.12.2002 г.

772 4/12/2001 Караново Земеделска земя на площ от 6.229 

дка.

Начин на трайно ползване - 

Гробище.

За имота има нов АОС № 

2327/01.03.2010 г.
Акта отписан със заповед № РД-

08-151/01.03.2010 г.



773 4/20/2001 Айтос Терен с обща площ 224 кв.м. върху, 
който са построени павилион  

ресторант и павилион за продажба 

на закуски.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-404/08.10.2001 г
Акта отменен със Заповед № РД-

09-67/06.11.2002 г. на 

Обл.управител

774 7/24/2001 Айтос парцел отреден за индивидуално 

жилищно строителство от 325 кв.м.

775 7/24/2001 Поляново  Парцел отреден за ИЖС с площ от 
875 кв.м.

776 7/24/2001 Поляново Дворно място с площ от 690 кв.м. На основание заповед № РД-08-

665/24.10.2008 год. площта в 
раздел № 3 се променя от 690 

кв.м. на 703 кв.м.

Акта отписан със зап. № РД-08-

703/10.11.2008 г. 

777 7/24/2001 Айтос Парцел отреден за индивидуално 

жилищно строителство от 330 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-619/28.12.2001 год.

778 7/24/2001 Поляново   УПИ ХIV-80 в кв. 13 по плана на с. 
Поляново

Акта отписан със Заповед № РД-

09-598/24.11.2003 год.

779 7/24/2001 Айтос Парцел ІІІ -ти с квадратура от 585 

кв.м. само 290 кв.м.

Акта отписан със заповед № РД-

08-129/23.02.2010 г.
780 7/24/2001 Айтос Парцел IV-ти с площ 515/735 кв.м. Актът е отписан със заповед 

№РД-08-837/28.10.2015г.
За имота е съставен АОС 

№4188/29.10.2015г.

781 7/24/2001 Айтос част от парцел ХІV - 270/530кв.м.

782 8/9/2001 Айтос Двуетажна масивна сграда 

застроена на 126 кв.м. и салма
Дворно място  275/280 кв.м.

В раздел № 3 установена явна 

фактическа грешка относно 

площта на дворното място. На 

основание чл.60 от ЗОС площта 

се променя на 275/280 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-394/25.08.2003 год.

783 8/9/2001 Карагеоргиево  Парцел  V отреден за КОО с площ 

от 355 кв.м.

Акта отписан със Заповед № -

РД-09-471/28.11.2002 год.



784 8/9/2001 Карагеоргиево Парцел VІ-ти с квадратура от 370 кв. 

м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-499/12.12.2002 год.

785 8/9/2001 Карагеоргиево парцел VІІ с площ 430кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

09-499/12.12.2002 год.

786 8/9/2001 Карагеоргиево парцел VІІІ -ми с квадратура от 2300 

кв.м.

787 8/10/2001 Айтос Урегулиран парцел за жилищно 

строителство от 465 кв.м.

788 8/10/2001 Айтос Терен на площ 355/855 кв.м. отреден 

за " КОО и ФУРНА" 

Акта отписан със Заповед № РД-

08-523/21.09.2007 год.

789 8/10/2001 Караново имот пл.№217 от 750кв.м. - дворно 

място и полумасивни сгради
Акта отписан със Заповед № РД-

08-07/05.01.2005 год.

790 9/4/2001 Айтос У.п.и. ІІ-ри в кв. 21 по плана на 

гр.Айтос 2290 кв.м.

Акта отписан със заповед №РД-

08-524/21.09.2007г.
791 9/4/2001 Айтос урегулиран парцел за жилищно 

строителство от 505кв.м.

Със заповед №РД-09-

13/09.01.2003г. на Кмета на 

Община Айтос имота се отписва 

от актовите книги на Общината 

като общинска собственост, 
само върху 1/2 ид.ч. - 
202.50кв.м.

792 9/4/2001 Айтос Урегулиран парцел за жилищно 

строителство от 675 кв.м.

793 9/4/2001 Малка поляна  Урегулиран парцел за "ИЖС"  с 
площ от 1365 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-12/09.01.2003 год.

794 9/10/2001 Айтос "Набожната къща" Терен от 3860кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

09-21/19.01.2004 год.

795 9/10/2001 Айтос "Набожната къща" Терен с площ 1860 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

09-470/28.11.2002 год 

796 9/10/2001 Айтос "Хисаря" ТВ и УКВ-ЧМ ретранслаторна 

станция със ЗП 68,1 /шейсет и осем 

цяло и една десета/ кв.м. на един 

етаж, масивна конструкция

Сградата е построена със 
средства от общинския бюджет

797 9/10/2001 Айтос Упи VІІ в кв.13 по плана на гр. Айтос 
от 360кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-525/29.12.2002 год.

799 12/3/2001 Айтос "Набожната къща" Терен от 16470 кв.м. и построените в 
него селско стопански сгради, 

подробно описани в договора - 13 бр.

Акта отписан със Заповед № РД- 

09-21/19.01.2004 г.

800 12/3/2001 Айтос Урегулиран парцел за ИЖС с площ 

395 кв.м.



801 12/5/2001 Айтос  Парцел  VII, кв. 106 с площ от 425 

кв.м. отреден за "КОО"

Акта отписан със Заповед  № РД-

09-469/28.11.2002 год.

802 12/5/2001 Пирне Имот № 000037 на площ от 10.234 

дка. - пасище мера.

Акта отписан със Заповед № РД -

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2086

803 12/5/2002 Пирне Имот № 000038 на площ от 26.571 

дка. - пасище мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2085

804 12/5/2001 Пирне  Имот № 000064 на площ от 7.583 

дка. - пасище мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

805 12/5/2001 Пирне  Имот № 000068 на площ от 3.696 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

806 12/5/2001 Пирне Имот № 000129 на площ от 1.711 

дка. - пасище мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2084

807 12/5/2001 Пирне Имот № 000129 на площ от 1.227 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2145

808 12/5/2001 Пирне  Имот № 000140 в землището на с. 
Пирне. Пасище, мера.

809 12/5/2001 Пирне Имот № 000143 на площ от 0.429 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2146

810 12/5/2001 Пирне Имот № 000144 на площ от 0.506 

дка. - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2083

811 12/5/2001 Пирне Имот № 000161 на площ от 58.224 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2082



812 12/5/2001 Пирне Имот № 000169 на площ от 1.948 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2107

813 12/5/2001 Пирне Остатъчен фонд Имот № 000170 на площ от 2.928 

дка. - пасище, мера.

Поправка: В разд.3 начина на 

трайно ползване да се чете 

"Стопански двор" /Заповед № 

РД-08-9 от 03,01,2011 г./
Акта отписан със Заповед № РД-

08-469/27.07.2011 г.

814 12/5/2001 Пирне Имот № 000171 на площ от 1.730 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2106

815 12/5/2001 Пирне Имот № 000172 на площ от 0.115 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2081

816 12/5/2001 Пирне Имот № 000177 на площ от 11.113 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2105

817 12/5/2001 Пирне Имот № 000178 на площ от 28.053 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-398/23.07.2007 год.

За имота е издаден нов АОС № 

1398

818 12/5/2001 Пирне  Имот № 000179 на площ от 25.396 

дка. Пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

819 12/5/2001 Пирне Имот № 000188 на площ от 2.007 

дка. Пасище, мера.

За имота не е издаден АПОС, 

защото ОбПК го предлага за 

залесяване

820 12/5/2001 Пирне Имот № 000190 на площ от 1.746 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2104

821 12/5/2001 Пирне Имот № 000191 на площ от 5.335 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2103



822 12/7/2001 Пирне Имот № 000192 на площ от 11.708 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2102

823 12/7/2001 Пирне Земеделска земя 0,988 дка
Пасище, мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2101

824 12/7/2001 Пирне   Имот № 000196 на площ от 18.371 

дка. Пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

825 12/7/2001 Пирне Имот № 000205 на площ от 145.505 

дка.

пасище,мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-399/23.07.2007 год.

За имота е издаден нов АОС № 

1403

826 10/7/2001 Пирне  Имот № 000206 на площ от 162.418 

дка. - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

827 2/7/2001 Пирне имот с № 000208 на площ от 15.472 

дка.

пасище,мера

Заповед № РД-08-

586/19.09.2011 г. за отписване 

на акта.

За имота е издаден нов АОС № 

3023.

828 12/7/2001 Пирне имот № 00213 на площ от 5.240 дка.

пасище,мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2100

829 12/7/2001 Пирне имот № 000214 на площ от 14.232 

дка
Пасище, мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2099

830 12/7/2001 Пирне имот № 000215 на площ 4,832 дка.

Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2098

831 12/17/2001 Пирне имот № 000216 на площ от 0.785 дка.

Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2080



832 12/17/2001 Пирне имот № 000217 на площ от 0.343 дка.

Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2079

833 12/17/2001 Пирне имот № 000219 на площ от 9.611 дка
Пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2078

834 12/17/2001 Пирне имот № 000220 на площ от 1.640 дка
пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2077

835 12/17/2001 Пирне имот № 000223 на площ от 0.638 дка
Пасище, мера

Акта отписан със зап. № РД-08-

597/06.08.2009 г. 
За имота е издаден нов АОС № 

2075

836 12/17/2001 Пирне имот № 000224 на площ от 0.916 дка.

Пасище, мера
Акта отписан със зап. № РД-08-

597/06.08.2009 г.
 За имота е издаден нов АОС № 

2074

837 12/17/2001 Пирне имот № 000225 на площ от 0.437 дка.

Пасище, мера
Акта отписан със зап. № РД-08-

597/06.08.2009 г.
 За имота е издаден нов АОС № 

2073

838 12/17/2001 Пирне имот № 000228 на площ от 3.849 дка.

Пасище, мера
Акта отписан със зап. № РД-08-

597/07.08.2009 г.
 За имота е издаден нов АОС № 

2072

839 12/17/2001 Пирне имот с № 000232 на площ от 10.848 

дка.

Пасище, мера

Акта отписан със зап. № РД-08-

597/06.08.2009 г.
 За имота е издаден нов АОС № 

2071

840 12/17/2001 Пирне имот № 000233 на площ от 6.866 дка
Пасище, мера

Акта отписан със зап. № РД-08-

597/06.08.2009 г. За имота е 

издаден нов АОС № 2070



841 12/17/2001 Пирне имот № 000234 на площ от 25,067

Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2097

842 12/17/2001 Пирне Имот № 000236 на площ от 101.058

Пасище, мера
Акта отписан със зап. № РД-08-

597/06.08.2009 г. 
За имота е издаден нов АОС № 

2069

843 12/21/2001 Пирне имот № 000237 на площ от 37.061 

дка
Пасище, мера

Акта отписан със зап. № РД-08-

597/06.08.2009 г. За имота е 

издаден нов АОС № 2068

844 12/21/2001 Пирне имот № 000238 на площ от 344.559

Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2096

845 12/21/2001 Пирне имот № 000239 на площ от 39.749 

дка.

Пасище, мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2095

846 12/21/2001 Пирне имот № 000240 на площ от 73.113 

дка
пасище,мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

847 12/21/2001 Пирне имот № 000241 на площ от 5.789 дка.

Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2094

848 12/21/2001 Пирне Имот № 000242 на площ от 1.972 

дка.

Пасище, мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2093

849 12/21/2001 Пирне Имот № 000247  на площ от 4.447 

дка - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2092

850 12/21/2001 Пирне Имот № 000253 на площ от 7.112 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
З а имота е издаден нов АОС № 

2091



851 12/21/2001 Пирне Имот № 000254 на площ от 11.477 

дка. - Пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.За имота е 

издаден нов АОС № 2090

852 12/21/2001 Пирне Имот № 000259 на площ от 2.483 

дка. - Пасище мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г. За имота е 

издаден нов АОС № 2089

853 12/21/2001 Пирне Имот № 000261 на площ от 0.085 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г.
854 12/21/2001 Пирне Имот № 000265 на площ от 213.387 

дка. - пасище, мера.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г. За имота е 

издаден нов АОС № 2144

855 12/21/2001 Пирне Имот № 000266 на площ от 9.204 

дка. - Пасище мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г. За имота е 

издаден нов АОС № 2088

856 12/21/2001 Пирне Имот № 000270 на площ от 40.171 

дка. - Пасище, мера
Акта отписан със зап. № РД-08-

597/06.08.2009 г. За имота е 

издаден нов АОС № 2067

857 12/21/2001 Пирне Имот № 000275 на площ от 6.016 

дка. - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г. За имота е 

издаден нов АОС № 2087

858 12/21/2001 Пирне  Имот № 000278 на площ от 28.743 

дка. - пасище, мера
859 12/21/2001 Пирне Имот 0 000279 на площ от 4.475 дка. - 

пасище, мера
Акта отписан със зап. № РД-08-

597/06.08.2009 г. 

860 12/21/2001 Пирне Имот № 000282 на площ от 2.152 

дка. - пасище мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г. За имота е 

издаден нов АОС № 2109

861 12/21/2001 Пирне Имот № 000293 на площ от 5.671 

дка. - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г. За имота е 

издаден нов АОС № 2115

862 12/21/2001 Пирне Имот № 000296 на площ от 3.065 

дка. - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/12.08.2009 г. За имота е 

издаден нов АОС № 2108



863 12/21/2001 Пирне Имот № 000297 на площ от 9.356 

дка. - пасище мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г. За имота е 

издаден нов АОС № 2113

864 12/21/2001 Пирне Имот № 000299 на площ от 16.407 

дка. - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

865 12/21/2001 Пирне Имот № 000300 на площ от 163.920 

дка - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г. За имота е 

издаден нов АОС № 2124

866 12/27/2001 Пирне Имот № 000301 на площ от 90.119 

дка. - пасище мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2116

867 12/27/2001 Пирне Имот № 000302 на площ от 82.101 

дка. - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2114

868 12/27/2001 Пирне имот № 000306 на площ от 1.701 дка.

Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2122

869 12/27/2001 Пирне Имот № 000307 на площ от 1.187 

дка. - Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2118

870 12/27/2001 Пирне имот № 000308 на площ от 2.218 дка.

Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2123

871 12/27/2001 Пирне Имот № 000309  на площ от 0.348 

дка. - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2119

872 12/27/2001 Пирне Имот № 000310 на площ от 3.597 

дка. - Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2117



873 12/27/2001 Пирне Имот № 000312 на площ от 4.048 

дка. - Пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2112

874 12/27/2001 Пирне Имот № 000317 на площ от 14.225 

дка - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

875 12/27/2001 Пирне Имот № 000319 на площ от 0.721 дка 

- пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2121

876 12/27/2001 Пирне Имот № 000320 на площ от 5.567 

дка.  - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

877 12/27/2001 Пирне Имот № 000322 на площ от 4.895 

дка. - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2110

878 12/27/2001 Пирне Имот № 000324 на площ от 0.371 

дка. - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2126

879 12/27/2001 Пирне Имот № 000328 на площ от 0.528 

дка. - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2111

880 12/27/2001 Пирне Имот № 000340 на площ от 5.271 

дка. - пасище, мера
Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2120

881 12/27/2001 Пирне "Дермен кайряк" Имот № 058005 на площ от 3.784 

дка. - овощна градина
Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

882 12/21/2001 Пирне "Дермен кайряк" Имот № 145011 на площ от 3.271 

дка. - овощна градина



883 12/27/2001 Айтос Терен от 820 кв.м.Склад на площ от 
516 кв.м.

Пожарен резервоар площ 49 кв.м.

автомивка - канал -30 кв.м.

На основание Заповед № РД-08-

83/27.02.2008 год. площта в 
раздел № 3 се променя от 820 

кв.м. на 987 кв.м.

884 12/27/2001 Айтос Терен 180/2235 кв.м. ид.ч.

885 12/27/2001 Айтос Парцел за озеленяване 390/2895 

кв.м.

886 2/5/2002 Караново У.п.и. ІІ - 118 в кв.13 по плана на с. 
Караново
598кв.м./650 кв.м.

887 3/12/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот от 480 

кв.м. за жилищно строителство

889 3/14/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот от 675 

кв.м.

890 3/14/2002 Пирне Урегулиран поземлен имот от 125 

кв.м.

Със заповед № РД-09-

511/27.12.2002година на Кмета 

на Община Айтос акта е отписан 

от актовите книги на Общината 

като общинска собственост.
Акта отписан. 

891 3/14/2002 Пирне Урегулилан поземлен имот 65/135 

кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-174/17.05.2002 год.

892 3/29/2002 Съдиево Дворно место сплощ от 900 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

09-238/28.06.2002 год.

893 3/29/2002 Чукарка Земеделска земя на площ от 58.278 

дка.

Начин на трайно ползване - Пасище 

с храсти

Акта отписан със Заповед № РД-

08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2125

894 4/2/2002 Айтос "Набожната къща" Трафопост от 9 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

08-214/11.04.2011 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2548/2011 г.

895 4/15/2002 Айтос Парцел от 1260 кв.м.

896 4/17/2002 Айтос Парцел от 410 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

08-593/30.10.2007 г.

897 4/17/2002 Айтос Парцел от 310 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

09-526/29.12.2002 год.



898 4/17/2002 Тополица У.п.и. ІV -ти в кв.6а по плана на с. 
Тополица - 865

Акта отписан със Заповед № РД-

09-521/29.12.2002 г. на Кмета на 

Община Айтос 

899 5/14/2002 Айтос У.п.и. ХІ -ти в кв. 158 по плана на гр. 

Айтос 365 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-242/17.05.2007 г. на Кмета на 

Община Айтос.

900 5/14/2002 Айтос У.п.и. ХХХІІІ-ти в кв.193 по плана на 

гр.Айтос 430 кв.м.

Акта отписан със Заповед №РД-

08-594/27.12.2006 год.

901 5/14/2002 Зетьово Имот № 000014 с.Зетево -18.979 дка
Стопански двор

902 6/4/2002 Поляново У.п.и. ІІ-ри кв.11 по плана на с. 
Поляново, 785 кв.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-524/29.12.2002 г.



903 6/10/2002 Тополица Дворно място от 881 кв.м. ведно с 
50% ид.части от търговска масивна 

сграда със застроена площ от 400 

кв.м.Построена през 1966год.

 7.С Договор за Доброволна 

делба от 25.09.1997 г. е 

ликвидирана съсобствеността 

между Община Айтос и 

ПК"Напред".

 8.В т. 7 на акта се прави 

следното допълнение: Пи 200 в 
кв.13 по плана на с.Тополица 

попада в упи VІ-ти в кв. 13 по 

плана на селото,отреден за 

"Ресторант,търговска 

сграда,културно битова сграда", 

с граници:изток-улица,запад-

улица и упи ІV-ти и V-ти, север -

упи ІІІ и юг- -улица. В графа 8 на 

акта са отбелязани границите на 

пи № 200.

9. На основание заповед № РД-

09-357/01.08.2003 г. на Кмета на 

Община Айтос,издадена във 
връзка с чл.60 от ЗОС в графа 3 

се поправя допусната 

техническа грешка при 

изчисляване квадратурата на 

имота като вместо 881 кв.м. да 

се счита за 950/Деветстотин и 

петдесет/кв.м. скица № 

744/28.07.2003 г.
10.Със заповед № РД-08-

413/14.10.2004 на кмета на 

Община Айтос отписаният в т.10 

имот е отписан от актовите 

книги като общинска 

собственост
Със Заповед № РД-08-

569/02.09.2010 г. се отписва от 
актовите книги като общинска 

собственост частта от сградата 

продадена с Договор от 
31.08.2010 г. Терена не е 

отписан
904 6/10/2002 Карагеоргиево У.п.и. ІХ-ти в кв.21 по плана на с. 

Карагеоргиево от 1045 кв.м. ведно с 
30,80% ид.ч. от административна 

сграда на два етажа - 242 кв.м.



905 6/10/2002 Айтос У.п.и. ІV-ти в кв. 3а за "КОО" от 250 

кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-319/29.08.2002 г.
906 6/10/2002 Айтос У.п.и. V-ти в кв. 3а за "КОО" от 340 

кв.м.

На основание решение № 

114,протокол № 11/30.07.2004 г. 
и заповед № РД-11-

298/13.08.2004г. на Кмета на 

Община Айтос имотът се 

извежда от капитала на "Аетос-
Търговия"ЕООД и се включва в 
баланса на Общината с 
балансова стойност 
1071.00лева.Сградата на 

магазина е вписана в АОС № 

685



907 6/10/2002 Айтос У.п.и. І -ви в кв. 263 по плана на гр. 

Айтос от 50460 кв.м.

 7.1. Със заповед № РДІ09-

38/04.02.2003 г. на Кмета на 

Община Айтос е одобрена 

промяна като от упи І се отделя 

п.им.3056 в самостоятелен упи ІІ 
за който има съставен акт № 

1066/19.03.2003г. с площ от 
4500 кв.м. и площта на упи І 
остава 45960 кв.м.

 8.2. Със заповед № РД-08-

325/31.08.2004 г. на Кмета на 

Община Айтос е одобрена 

промяна на упи І,като от същия 

се образуват три упи: упи ІV-

ти,отреден за"Озеленяване" с 
площ 2420 кв.м. за който има 

съставен нов АОС № 

1203/15.10.2004 г.:упи ІІІ-ти на 

площ от 7850 кв.м. отреден за 

"Автотранспорт" за който има 

съставен АОС № 1202/14.10.04.

 9.Площта на УПИ І-ви,отреден 

за "Автотранспорт" остава 36030 

кв.м.

 10.3. На основание Заповед № 

РД-08-25/17.01.2004 год. се 

образува нов УПИ № V , актуван 

с АОС № 1237/31.01.2005 год. 

Площта на УПИ І остава 30720 

кв.м. 

4. Със Заповед № РД-08-

494/05.09.2007 г. на Кмета на 

Община Айтос е одобрен ПУП 

за кв. 263 с който площта на 

УПИ І се променя и остава 

27592 кв.м
Със Заповед № РД-08-

494/05.09.2007 г. на Кмета на 

Община Айтос е одобрен ПУП 

за кв. 263 с който площта на 

УПИ І се променя и става 27 592 



908 6/18/2002 Айтос У.п.и. ХІV-ти в кв.201 по плана на гр. 

Айтос от 490 кв.м.

Отписана 1/2 част от имота със 
Заповед №РД-09-

523/29.12.2002г. на Кмета на 

Община Айтос /само 245/490 

кв.м. от имота/.Остават 
общински 245 кв.м.

909 6/25/2002 Айтос "Кара меше" им. с №443002 от 0,533дка Акта отписан със Заповед № РД-

08-34/20.01.2005 год.

910 6/25/2002 Айтос "Кара меше" Земеделска земя 0,636 дка
Пасище, мера

Акта отписан със Заповед № РД-

08-34/20.01.2005 год.

911 7/1/2002 Айтос У.п.и. І-ви в кв. 21 г от 1855 кв.м. 

отреден за "Озеленяване"

912 7/1/2002 Айтос У.п.и. ІІ-ри в кв. 21 "Г" от 1485 кв.м.,  

отреден за "КОО"

(Разположена сграда "Автогара")

913 7/1/2002 Айтос У.п.и. І-ви в кв. 183 от 550 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

09-385/01.08.2003 год.

914 7/1/2002 Айтос У.п.и.VІ-ти в кв.183 от 3080 кв.м. Акта отписан със Заповед № РД-

09-180/30.04.2003 год.

915 7/1/2002 Айтос У.п.и.VІІ в кв.183 от 1 606 кв.м.

916 7/5/2002 Лясково У.п.и.ІІ в кв.10 от 960кв.м.

917 7/5/2002 Лясково У.п.и. ІІІ-ти в кв.10 от 990 кв.м.

918 7/5/2002 Лясково У.п.и. ІV-ти в кв. 10 от 1000 кв.м.

919 7/5/2002 Лясково У.п.и.V в кв.10 от 1040кв.м.

920 7/5/2002 Лясково У.п.и.VІв кв. 10 от 995кв.м.

921 7/5/2002 Лясково У.п.и. VІІ-ми в кв. 10 от 1090 кв.м.

922 7/8/2002 Лясково У.п.и. І-ви в кв.11 от 950 кв.м.

923 7/8/2002 Лясково У.п.и. ІІ-ри в кв. 11 от 995 кв.м.

924 7/8/2002 Лясково У.п.и. ІІІ -ти в кв.11 от 790 кв.м. 

925 7/8/2002 Лясково У.п.и. ІV-ти в кв.11 от 840 кв.м.

926 7/8/2002 Лясково У.п.и. V -ти в кв.11 от 700 кв.м.



927 7/8/2002 Айтос Втори етаж от двуетажна жилищна 

сграда ,построена в източната 

/вътрешна/страна,състояща се от 
две спални,хол,кухня,антре,клозет-
баня,бетонова тераса с клозет,две 

стаи за натурия със самостоятелен 

вход към отделно 

стълбище,бетоново стълбище за 

етажа,заедно с 1/4 ид. част от 
дворното място.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-341/25.07.2003 год.

928 7/17/2002 Малка поляна У.п.и. VІІ-ми в кв. 22 по плана на с. 
Малка поляна от875 кв.м.

929 7/17/2002 Малка поляна У.п.и. І-ви в кв.24 по плана на с. 
Малка поляна от 1130

930 7/17/2002 Малка поляна У.п.и. ІІІ-ти в кв. 24 по плана на с. 
Малка поляна  от 955 кв.м.

931 7/17/2002 Малка поляна У.п.и.VІІІ-ми в кв.8 по плана на с. 
Малка поляна от 965 кв.м.

Със заповед № РД-08-

215/13.05.2009 г. площта в 
раздел № 3 се променя от 965 

кв.м. на 981 кв.м.

Акта описан със  зап. № РД-08-

552/23.07.2009 г.

932 7/17/2002 Малка поляна У.п.и. ІХ-ти в кв. 8 по плана на с. 
Малка поляна  от 980 кв.м.

Със заповед № РД-08-

216/13.05.2009 г. площта в 
раздел № 3 се променя от 980 

кв.м. на 1006 кв.м.

Акта отписан със зап. № РД-08-

553/23.07.2009г. 

933 7/17/2002 Малка поляна У.п.и. ІХ -ти в кв.22 по плана на с. 
Малка поляна от 1115 кв.м.

934 7/17/2002 Малка поляна У.п.и. Х-ти в кв.18 по плана на с. 
Малка поляна от 540/985 ид.ч. кв.м.

935 7/17/2002 Айтос У.п.и. ІХ-ти в кв. 205 по плана на 

гр.Айтос от 332 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-549/01.10.2007 год.

936 7/17/2002 Айтос У.п.и. ХХІІ-ри в кв. 29 по плана на 

гр.Айтос от 535 кв.м.

937 7/17/2002 Айтос У.п.и. ІІІ-ти в кв. 3 по плана на гр. 

Айтос от 670 кв.м.



938 8/8/2002 Айтос У.п.и. ХІІ-ти в кв.7 по плана на гр. 

Айтос от 325 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-520/29.12.2002 год.

939 9/5/2002 Малка поляна У.п.и. -ІV-ти в кв.8 по плана на с. 
Малка поляна от 690 кв.м./зап. № РД-

09-500/13.12.2002 г.

Със Заповед № РД-08-

743/01.12.2008 г. площта се 

променя от 690 кв.м. на 758 

кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-230/21.05.2009 г.

940 9/5/2002 Малка поляна У.п.и. V-ти вкв. 8 по плана на 

с.Малкаполяна   от 915 кв.м.

941 9/5/2002 Малка поляна У.п.и.-VІ-ти в кв.8 по плана на с. 
Малка поляна от 790 кв.м. 

942 9/5/2002 Малка поляна У.п.и. - VІІ-ми в кв. 8 по плана на с. 
Малка поляна от 955 кв.м.

943 9/5/2002 Малка поляна У.п.и. - І-ви в кв. 18 по плана на с. 
Малка поляна 

от 1050 кв.м.

944 9/5/2002 Малка поляна У.п.и. ХІ-ти в кв.18 по плана на 

с.Малка поляна от 1025кв.м. 

945 9/5/2002 Малка поляна У.п.и. - ІІ-ри в кв.19 по плана на 

с.Малка поляна от 890 кв.м.

946 9/5/2002 Малка поляна У.п.и. -ІІІ-ти в кв. 19 по плана на с. 
Малка поляна от 855 кв.м.

947 9/5/2002 Малка поляна У.п.и.-Іви в кв.19 по плана на с. 
Малка поляна от 940 кв.м.

948 9/5/2002 Малка поляна У.п.и.ІV в кв.19 по плана на с. Малка 

поляна от 915кв.м.

949 9/5/2002 Малка поляна У.п.и.VІ-ти в кв.19 по плана на с. 
Малка поляна от 360/850кв.м.

950 9/5/2002 Малка поляна У.п.и.- VІІ-ми в кв.19 по планана с. 
Малка поляна  от 405/865 кв.м.

951 9/5/2002 Малка поляна У.п.и. - ІІ-рив кв.24 по плана на с. 
Малка поляна от 1120 кв.м.

952 9/16/2002 Малка поляна У.п.и.VІІІ-ми в кв.7 по плана на с. 
Малка поляна от 875кв.м.

На основание заповед № РД-08-

669/24.10.2008 год. площта в 
раздел № 3 се променя от 875 

кв.м. на 901 кв.м.



953 9/16/2002 Малка поляна У.п.и. - ІХ -ти в кв. 7 по плана на 

с.Малка поляна от 895 кв.м.

На основание заповед № РД-08-

666/24.10.2008 год. площта в 
раздел № 3 се променя от 895 

кв.м. на 902 кв.м.

954 9/16/2002 Малка поляна У.п.и. -V-ти в кв.24 по плана на 

с.Малка поляна  от 1525/1565 кв.м.

955 9/16/2002 Лясково У.п.и. І -ви в кв.10 по плана на с. 
Лясково от 775 кв.м.

956 9/16/2002 Лясково У.п.и. І-ви кв.2 по плана на с.Ласково 

от 750 кв.м.

957 9/16/2002 Айтос У.п.и.Х-ти в кв.9 по плана на гр. 

Айтос от 600кв.м.

958 9/16/2002 Тополица У.п.и. -ХІ-ти в кв.28 по плана на 

с.Тополица от 148/175 кв.м. отреден 

за "КОО"

Акта отписан със Заповед № РД-

09-168/16.04.2003 год.

959 9/16/2002 Караново У.п.и. - V -ти в кв. 28 по плана на 

с.Караново отреден за "Търг. 
павилион" от 295 кв.м.

960 10/31/2002 Айтос У.п.и. V-ти в кв.135 по плана на 

гр.Айтос от 430 кв.м.

Със Заповед РД-09-

145/09.04.2003 год. се отписват 
215/430 кв.м. и.ч.

961 11/4/2002 Айтос У.п.и. ІV-ти в кв.212 по плана на гр. 

Айтос от 390 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-146/09.04.2003г.
962 11/4/2002 Айтос У.п.и. - V -ти в кв. 63 по плана на гр. 

Айтос от 2498 кв.м. отредено за 

"Хотел"

Поради допусната фактическа 

грешка при определяне площта 

на имота, констатирана с нова 

скица № 853/ 08.09.2005 год. 

раздел 3 от 2498 кв.м." да се 

чете: "от 2340 кв.м."

08.09.2005 г. 

963 11/4/2002 Айтос У.п.и. VІ-ти в кв.63 по плана на гр. 

Айтос от 2544 кв.м. отредено 

за"Ресторант"

Грешно вписване в р. 10

Акта отписан  със Заповед № РД-

08-226/02.06.2006 г. на Кмета на 

община Айтос.Нов АОС № 1321

964 11/4/2002 Айтос У.п.и.- ІV-ти в кв.63 по плана на гр. 

Айтос от 307 кв.м. отредено за 

"Трафопост"



965 11/4/2002 Айтос У.п.и. - ІІ-ри в кв.63 по плана на 

гр.Айтос от 330 кв.м. отредено за 

"Трафопост"

969 11/11/2002 Айтос " Карагьолджук" Урегулиран поземлен имот І -ви в кв. 

21 - а по плана на гр. Айтос от 
395/440 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-522/29.12.2002 г.

970 11/11/2002 Айтос У.п.и.ХІІ в кв.8 а по плана на гр. 

Айтос от 420кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-138/07.04.2003 г. само 

210/420 кв.м. ид. части

971 11/11/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот -V-ти в 
кв.21 по плана на гр. Айтос от 375 

кв.м. за"Търговия"

972 11/11/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - І-ви в 
кв.112 по плана на гр. Айтос от 205 

кв.м. отреден за "КОО"

Акта отписан със Заповед № РД-

09-515/09.10.2003 год.

973 11/11/2002 Айтос У.п.и.ІІІ в кв.260, отреден за "СБА" 

11785/12115кв.м. ид.ч. по плана на 

гр. Айтос

974 11/13/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот ІІ-ри в 
кв.246 по плана на гр. Айтос от 340 

кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-279/26.06.2003 год.

975 11/21/2002 Тополица Урегулиран поземлен имот - VІ-ти в 
кв.5 по плана на с.  Тополица само 

1/2от 1210 кв.м. заедно със 1/2 ид.ч. 
построената в имота полумасивна 

сграда от 45,32 кв.м. на един 

етаж.Строена 1925 год.

976 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - ІХ -ти в 
кв. 8 б на гр. Айтос от 380 в.м.

Със Заповед № РД-08-

762/02.12.2011 г. площта се 

променя от 380 кв.м. на 389 

кв.м. Данъчната оценка е 

6146.20.

977 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - VІІ-ми в 
кв.8б по плана на гр.Айтос от 
160кв.м. за "Търговия"

Акта отписан със Заповед № РД-

09-327/18.07.2003 год.

978 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - VІ-ти в 
кв. 8б по плана на гр. Айтос от 355 

кв.м отреден за "Кафе"

Акта отписан със заповед № РД-

08139/24.02.2010 г.

979 11/21/2002 Айтос  Урегулиран поземлен имот  - V-ти в 
кв. 8 Б по плана на гр. Айтос с площ 

от 600 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-640/17.12.2003 год. на Кмета 

на Община Айтос 



980 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - ІІІ-ти в 
кв.8 б по плана на гр. Айтос от 405 

кв.м.

Имота отписан със Заповед № 

РД-09-642/17.12.2003 год.

981 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - ІІ-ри в 
кв. 8 б по плана на гр.Айтос от 480 

кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-641/17.12.2003 год.

982 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - ІІ-ри в 
кв. 169 по плана на гр. Айтос от 230 

кв.м. отреден за" Търговия".

Акта отписан със Заповед № РД-

09-328/18.07.2003 год.

983 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - ІІІ-ти в 
кв.169 по плана на гр. Айтос от 130 

кв.м. отреден за "Търговия"

Акта отписан със Заповед № РД-

09-507/08.10.2003 год.

984 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - ХVІІІ-ти 

в кв. 59 по плана на гр. Айтос от 135 

кв.м. отреден за "Кафе"

Акта отписан със Заповед № РД-

09-491/01.10.2003 год.

985 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - ІІІ-ти в 
кв. 154 по плана на гр. Айтос от 310 

кв.м. отреден за "Търговия"

Акта отписан със Заповед № РД-

08-513/01.09.2008 год.

986 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - ІІІ-ти в 
кв.204 по плана на гр. Айтос от 170 

кв.м. отреден за "Търговия"

Акта отписан със Заповед № РД-

09-64/19.02.2003 год.

987 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот ХХІ-ви в 
кв.116 по плана на гр. Айтос от 150 

кв.м. отреден за "Сладкарница"

Акта отписан със Заповед № РД-

09-516/09.10.2003 год.

988 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - ХV-ти в 
кв.150 по плана на гр. Айтос от 335 

кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-236/02.06.2003 год.

989 11/21/2002 Айтос Урегулиран поземлен имот - ХІV-ти в 
кв.150 по плана на гр.Айтос от 240 

кв.м. отреден за "КОО"

Акта отписан със Заповед № РД-

09-28/22.01.2003 год.

990 11/29/2002 Айтос У.п.и.ІІ-ри в кв.21 по плана на гр. 

Айтос от 1500кв.м., отреден за 

"Супермаркет"

Акта отписан със Заповед №РД-

09-282/26.06.2003г. на Кмета на 

Община Айтос

991 11/29/2002 Айтос У.п.и. VІ-ти в кв.21 по плана на гр. 

Айтос от 1400 кв.м. отпеден за 

"Търговско обслужване и общ. 

хранене"

Акта отписан със Заповед № РД-

09-281/26.06.2003 год.



992 11/29/2002 Карагеоргиево Училищна сграда масивна на два 

етажа застроена на 339 кв.м. през 
1961 год.заедно с дворно место от 
2015 кв.м. в имот пл. № 7 в кв.11 по 

плана на с.Карагеоргиево

Акта отписан със Заповед  № РД-

08-349/04.07.2007 год. 

Издаден нов АОС № 1450

993 12/6/2002 Пирне У.п.и. VІІ-ми в кв.10 по плана на 

с.Пирне от 360кв.м. отреден за 

"Търговия"ведно с построената в 
него стопанска постройка.Застроена 

площ 128 кв.м. на един етаж- 

полумасивна конструкция Строена 

1920 год

Акта отписан със Заповед № РД-

09-487/30.09.2003 год.

994 12/9/2002 Малка поляна У.п.и. V-ти в кв.19 по плана на с. 
Малка поляна от 920 кв.м. отреден 

за индивидуално жилищно 

стройтелство.

995 12/9/2002 Малка поляна У.п.и.VІІ-ми в кв.7 по плана на 

с.Малка поляна от 950 кв.м. отреден 

за индивидуално жилищно 

строителство. Изградена овцеферма 

в парцела

На основание заповед № РД-08-

668/24.10.2008 год. площта в 
раздел № 3 се променя от 950 

кв.м. на 955 кв.м.

996 12/9/2002 Малка поляна У.п.и. ІІІ-ти в кв.8 по плана на 

с.Малка поляна от 885кв.м. отреден 

за индивидуално жилищно 

строителство.

997 12/9/2002 Малка поляна У.п.и. ІІ-ри в кв.8 поплана на с.Малка 

поляна от 870 кв.м. отреден за 

индивидуално жилищно 

строителство

998 12/9/2002 Малка поляна У.п.и. І-ви в кв.8 по плана на с.малка 

поляна от 1045 кв.м. отреден за 

индивидуално жилищно 

строителство

999 12/28/2002 Айтос У.п.и.ІV-ти в кв.74 по плана на гр. 

Айтос от 1480кв.м., отреден за 

озеленяване и търговски павилион

На основание Заповед № РД-08-

462/29.07.2010 г. площта в 
раздел № 3 се променя от 1480 

кв.м. на 1474 кв.м. по скица № 

692/26.07.2010 г.

1000 1/15/2003 Дрянковец " Карагьолджук" У.п.и. ІХ-ти в кв.11 по плана на 

с.Дрянковец от 940 кв.м.



1001 1/15/2003 Дрянковец У.п.и. VІ-ти в кв.23 по плана на 

с.Дрянковец от 1110/1270 кв.м. ид.ч.

1002 1/15/2003 Дрянковец У.п.и.ІV-ти в кв.32 по плана на с. 
Дрянковец от 1190кв.м.

1003 1/15/2003 Дрянковец У.п.и.V-ти в кв.32 по плана на с. 
Дрянковец от 995кв.м.

1004 1/15/2003 Дрянковец У.п.и. ХІV-ти в кв.32 по плана на с. 
Дрянковец от 960 кв.м.

1005 1/15/2003 Дрянковец У.п.и. ХV-ти в кв.32 по плана на 

с.Дрянковец от 890 кв.м.

1006 1/15/2003 Дрянковец у.п.и. ХVІ-ти в кв.32 по плана на 

с.Дрянковец от 890 кв.м.

1007 1/15/2003 Дрянковец У.п.и.І-ви в кв.33 по плана на с. 
Дрянковец от 715кв.м.

1008 1/15/2003 Дрянковец У.п.и. ІІ-ри в кв.33 по плана на с. 
Дрянковец от 705 кв.м.

1009 1/15/2003 Дрянковец У.п.и. ІІІ-ти в кв.33 по плана на 

с.Дрянковец от 625/670 кв.м. ид.ч.

1010 1/24/2003 Карагеоргиево "Ени махале" имот с №101001 - в местността "Ени 

махале" от 99.921 дка начин на тр. 

ползване - дървопроизводителна 

горска площ

1011 1/24/2003 Карагеоргиево "Ени махале" имот с № 101002 - в местността"ЕНИ 

МАХЛЕ" 768,159 дка.начин на 

тр.ползване - Др.трайно насаждение

1012 1/24/2003 Карагеоргиево "Ени махале" имот с № 000028 - в местността"Ени 

махле" 1.370 дка,

 начин на тр.ползване-

Водостоп.съор.

1013 1/27/2003 Малка поляна У.п.и.VІІ-ми кв.25 по плана на с. 
Малка поляна от 1525кв.м. за 

индивидуално жилищно 

строителство

1014 1/27/2003 Малка поляна У.п.и.V кв.7 по плана на с.Малка 

поляна от 1820кв.м. за индивидуално 

жил.строителство.

Акта отписан със Заповед  № РД-

08-497/11.09.2007 год.



1016 1/27/2003 Малка поляна У.п.и.VІ-ти, кв.7 по плана на с. Малка 

поляна от 1570кв.м. за индивидуално 

жилищно строителство

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-463/16.11.2004 год.

1017 1/27/2003 Айтос У.п.и.VІІ, кв.7 по плана на гр. Айтос 
от 475 кв.м. за индивидуално 

жилищно строителство

Със Заповед № РД-09-

56/13.02.2003 год. се отписва 1/2 

ид. част от имота.

1018 1/20/2003 Айтос У.п.и. VІІ кв.20 по плана на гр. Айтос 
от 265 кв.м. за индивидуално жил. 

стройтелство

 Акта отписан със Заповед № РД-

09-147/09.04.2003 год.

1019 1/29/2003 Айтос У.п.и. ХХІІІ кв. 51 по плана на 

гр.Айтос от 261 кв.м. за 

индивидуално жил.строителство.

1020 2/3/2003 Мъглен У.п.и. І (първи) кв.32 (тридесет и 

втори) по плана на с.Мъглен от 1380 

(хиляда триста осемдесет) кв.м. за 

индивидуално жил. стройтелство

 Акта отписан със Заповед № РД-

09-48/06.02.2003 год.

1021 2/3/2003 Айтос П.и. № 3215 - 4685 кв.м. и част от 
общ.място в У.п.и. І-ви в кв.254 по 

плана на гр. Айтос - 2835 кв.м

Със Заповед № РД-09-

176/23.04.2003 год. имота се 

разделя на четири нови имота 

за който са съставени нови АОС 

1071, 1072 и 1073

Акта отписан със Заповед № РД-

08-196/21.04.2007 год.

1022 2/5/2003 Айтос Общ.поземлен имот в кв.260 по 

плана на гр. Айтос отреден за 

"озеленяване"2050/4290 кв.м.

 Акта отписан със Заповед № РД-

09-548/24.10.2003 год.

1023 2/10/2003 Айтос У.п.и. ІІІ-ти в кв.58 по плана на гр. 

Айтос от 380/385 кв.м. отреден за 

жил.строителство.

 Акта отписан със Заповед № РД-

09-103/14.03.2003 год.

1024 2/10/2003 Айтос У.п.и.І-ви в кв.77 по плана на гр. 

Айтос от 95 кв.м., отреден за 

"озеленяване"

1025 2/10/2003 Айтос У.п.и.ІІІ-ти в кв.77 по плана на гр. 

Айтос от 320кв.м., отреден за "КОО"



1026 2/10/2003 Айтос У.п.и. ІV-ти в кв.77 по плана на гр. 

Айтос от 170 кв.м. отреден за 

травопост.

 На основание Заповед № РД-09-

37/28.01.2004 год. площта от 
графа № 3 се променя на 176.46 

кв.м.

1027 2/10/2003 Айтос У.п.и. V-ти в кв.77 по плана на гр. 

Айтос от 80 кв.м. отреден за 

"озелиняване"

На основание Заповед № РД-09-

37/28.01.2004 год. площта в 
графа №3 се променя на 

91.47.кв.м.

1028 2/10/2003 Айтос У.п.и. VІ-ти в кв.77 по плана на гр. 

Айтос от 365 кв.м. отреден за 

инд.строителство.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-553/21.12.2004 год.

1029 2/10/2003 Айтос У.п.и. VІ-ми в кв.77 по плана на 

гр.Айтос от 290 кв.м. отреден за 

инд.строителство.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-572/27.12.2004 год.

1030 2/10/2003 Айтос У.п.и.VІІІ-ми в кв.77 по плана на гр. 

Айтос от 285кв.м., отреден за инд. 

строителство

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-552/21.12.2004 год.

1031 2/10/2003 Айтос У.п.и. ІХ -ти в кв.77 по плана на 

гр.Айтос от 285 кв.м отреден за 

инд.строителство.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-552/21.12.2004 год.

1032 2/10/2003 Айтос У.п.и. Х-ти в кв.77 по плана на 

гр.Айтос от 300кв.м. отреден за 

инд.строителство.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-553/21.12.2004 год.

1033 2/10/2003 Айтос У.п.и.ХІ-ти в кв.77 по плана на гр. 

Айтос от 295кв.м. отреден за инд. 

строителство

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-556/21.12.2004 год.

1034 2/10/2003 Айтос У.п.и. ХІІ-ти в кв.77 по плана на гр. 

Айтос от 305кв.м. отреден за инд. 

строителство

Акта отписан със Заповед № РД-

08-553/21.12.2004 год.

1035 2/10/2003 Айтос У.п.и. ХІІІ-ти в кв.77 по плана на гр. 

Айтос от 295кв.м. отреден за инд. 

строителство

Акта отписан със Заповед № РД-

08-556/ 21.12.2004 год.

1036 2/10/2003 Айтос У.п.и.ХІV-ти в кв.77 по плана на 

гр.Айтос от 310 кв.м. отреден за 

инд.строителство.

Терена застроен със складове 

ва ПК"Ат.Манчев"

1037 2/14/2003 Айтос У.п.и. ХV-ти в кв.77 по плана на 

гр.Айтос от 310 кв.м. отреден за 

инд.строителство.

 На основание Заповед № РД-09-

37/28.01.2004 год. площта в 
графа № 3 се променя на 322.39 

кв.м.

 Терена застроен със складове 

на ПК"Ат.Манчев"



1038 2/14/2003 Айтос У.п.и. ХVІ -ти в кв.77 по плана на 

гр.Айтос от 315 кв.м. отреден за 

инд.строителство.

 На основание Заповед № РД-09-

37/28.01.2004 год. площта в 
графа № 3 се променя на 327.11 

кв.м.

 Терена застроен със складове 

ва ПК"Ат.Манчев"

1040 2/14/2003 Айтос У.п.и. ХVІІІ -ти в кв.77 по плана на гр. 

Айтос от 840 кв.м. отреден за "КОО"

Съгласно зап. № РД-08-

188/20.03.2014г., площта в 
раздел 3 да се чете: " земя на 

площ от 878".

Разликата в квадратурата на 

имота по скица и по акт се 

дължи на цифровизацията на 

плана.

Актът е отписан със заповед 

№РД-08-825/17.10.2014г.
За имота е съставен  АОС 

№3836/17.10.2014Гг.

1041 2/14/2003 Айтос У.п.и.І-ви в кв.77а по плана на гр. 

Айтос от 435кв.м. отреден за инд. 

строителство

 Акта отписан със Заповед № РД-

08443/02.10.2006 год.

1042 2/14/2003 Айтос У.п.и. ІІ-ри в кв.77 а по плана на 

гр.Айтос от 490 кв.м. отреден за 

индивидуално строителство.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-442/02.10.2006 год.

1043 2/14/2003 Айтос У.п.и.ІІІ-ти в кв.77а по плана на гр. 

Айтос от 490кв.м. отреден за инд. 

строителство

Акта отписан със Заповед № РД-

08-445/02.10.2006 год.

1044 2/14/2003 Айтос У.п.и. ІV-ти в кв.77 а по плана на 

гр.Айтос от 490 кв.м. отреден за 

индивидуално строителство.

 На основание Заповед на Кмета 

на Община Айтос  № РД-09-

37/28.01.2004 год. площта в 
графа № 3 се променя на 477,95 

кв.м. 

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-475/30.08.2007 год.

1045 2/14/2003 Айтос У.п.и. V-ти в кв.77 а по плана на гр. 

Айтос от 465 кв.м. отреден за 

индивидуално строителство.

 Акта отписан със Заповед  № 

РД-08-476/30.08.2007 год.

1046 2/14/2003 Айтос У.п.и.VІ-ти в кв.77а по плана на гр. 

Айтос от 325кв.м. отреден за инд. 

строителство

 Акта отписан със Заповед  № 

РД-08-477/30.08.2007 год.



1047 2/14/2003 Айтос У.п.и. VІІ-ми в кв.77а по плана на гр. 

Айтос от 300 кв.м. отреден за 

иднивидуално строителство.

 Акта отписан със Заповед  № 

РД-08-480/30.08.2007 год.

1048 2/14/2003 Айтос У.п.и. в кв.77а по плана на гр. Айтос 
от 285 кв.м. отреден за 

индивидуално строителство

1049 2/14/2003 Айтос У.п.и. ІХ -ти в кв. 77 а по плана на гр. 

Айтос от 310 кв.м. отреден за 

индивидуално строителство.

1050 2/14/2003 Айтос У.п.и. в кв.77 а по плана на гр. Айтос 
от 295 кв.м. отреден за 

индивидуално строителство.

1051 2/14/2003 Айтос У.п.и.ХІ-ти в кв.77а по плана на гр. 

Айтос от 385кв.м. отреден за инд. 

строителство

Акта отписан със Заповед  № РД-

08-496/11.09.2007 год.

1052 2/14/2003 Айтос У.п.и. ХІІ -ти в кв.77 а по плана на 

гр.Айтос от 495 кв.м. отреден за 

индивидуално строителство.

 Акта отписан със Заповед  № 

РД-08-479/30.08.2007 год.

1053 2/14/2003 Айтос У.п.и. ХІІІ -ти в кв.77 а по плана на 

гр.Айтос от 495 кв.м. отреден за 

индивидуално строителство.

 Акта отписан със Заповед  № 

РД-08-478/30.08.2007 год.

1054 2/14/2003 Айтос У.п.и. ХІV-ти в кв. 77 а по плана на 

гр. Айтос от 505 кв.м. отреден за 

индивидуално строителство.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-439/02.10.2006 год.

1055 2/14/2003 Айтос У.п.и. ХV -ти в кв.77а по плана на гр. 

Айтос от 500 кв.м. отреден за 

индивидуално строителство.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-441/02.10.2006 год.

1056 2/14/2003 Айтос У.п.и. ХVІ -ти в кв. 77 а по плана на 

гр. айтос от 415 кв.м. отреден за 

индивидуално строителство.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-430/02.10.2006 год.

1057 2/14/2003 Айтос У.п.и. ХVІІ -ти в кв. 77а по плана на 

гр. Айтос
 Акта отписан със Заповед № РД-

08-446/02.10.2006 год. 

1058 2/14/2003 Айтос У.п.и. ХVІІІ -ти в кв. 77 а по плана на 

гр.Айтос от 420 кв.м. отреден за 

индивидуално жилищно 

строителство.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-444/02.10.2006 год.



1059 3/4/2003 Айтос У.п.и. ІХ в кв.6 по плана на гр.Айтос с 
площ 270 кв.м. отреден  за 

"индивидуално жилищно 

строителство" 

Със Заповед № РД-09-

102/14.03.2003 г. на кмета се 

деактува от актовите книги ид.ч. 
135/270 кв.м.

1060 3/4/2003 Айтос У.п.и. ХХVІІ -ми в кв.45 по плана на 

гр. Айтос от 380 кв.м. отреден за инд. 

строителство.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-137/07.04.2003 год.

1061 3/4/2003 Малка поляна У.п.и. VІІ-ми в кв. 16 по плана на 

с.Малка поляна от 815 кв.м. отреден 

за индивдуално строителство.

На основание заповед № РД-08-

667/24.10.2008 год. площта в 
раздел № 3 се променя от 815 

кв.м. на 871 кв.м.

Акта отписан със зап. № РД-08-

167/08.04.2009 г.

1062 3/4/2003 Малка поляна У.п.и. VІІІ-ми в кв.16 по плана на 

с.Малка поляна от 775 кв.м.отреден 

за индивидуално строителство.

Акта отписан със Заповед за 

деактуване  № РД-08-

481/30.08.2007 год. 

1063 3/4/2003 Малка поляна У.п.и. ІХ -ти в кв.16 по плана на 

с.Малка поляна от 790 кв.м. отреден 

за индивидуално строителство.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-118/27.03.2008 г. поради 

дублиране  с АОС № 1305

1064 3/4/2003 Малка поляна У.п.и.Х-ти в кв.16 по плана на с. 
Малка поляна от 1370кв.м. отреден 

за инд. строителство

Акта отписан със Заповед № РД-

08-573/27.12.2004 год.

1065 3/19/2003 Айтос У.п.и. ІІ-ри в кв.118 по плана на 

гр.Айтос от 975 кв.м. отреден за 

индивидуално строителство.

В архивния регистър на АДС е 

отбелязано, че АДС е деактуван 

1066 3/19/2003 Айтос У.п.и.ІІ-ри в кв.263 по плана на гр. 

Айтос от 4500кв.м. отреден за 

"Пътно поддържане - Айтос" ЕООД

Акта отписан със Заповед № РД-

09-330/21.07.2003 год. 

1067 3/19/2003 Айтос "Татарски ниви" Имот с № 139068 и 

местността"Татарски ниви".Пасище с 
храсти от 3.083 дка.

В раздел № 3 имота да се чете 

№ 139008

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/17.08.2009 г.

1068 3/19/2003 Айтос У.п.и.VІ в кв.156 по плана на гр. 

Айтос с 655 кв.м. отреден за инд. 

жил. строителство

Със Заповед № РД-09-

165/14.04.2003 год. 327.5/655 

кв.м. от имота се деактува като 

Общ. собственост



1069 3/19/2003 Караново "Мариш пунар" Пасище,мера на площ от 1700,485 

дка.Девета 

категория,местност"Мариш пунар"-

имот № 013001

От имота,описан в т.3, е 

образуван нов имот с №013003 

на площ от 4.101 дка съгласно 

скица №316/20.05.2003 год.на 

ОС"Земеделие и гори" гр. 

 Айтос.Площта на имота в т.3 

става 1696.384 дка с № 013002

 Със заповед № РД-09-

289/01.07.2003 г.на Кмета на 

Община Айтос се деактува от 
актовите книги на Общината 

като общинска собственост имот 
с № 013003 на площ от 4.101 

дка.

В т.7 да се чете имот с № 

013002, Заб.2. От имот № 

013002 с площ 1696.384 дка. е 

образуван нов имот с площ 

60.417 дка.съгласно скица № 

341/11.11.2004 год за който е 

съставен нов АОС № 

1214/15.11.2004 год.Площта на 

имота в т.3 става 1635.967 дка. с 
нов № 013005.

Акта отписан със заповед № РД-

08-252/30.05.2009 г. / 
Новообразуваните имоти са: 

013008, 013007, 013013, 013011, 

013012, 013010, 013006, 013015 

и 013009/

1070 5/15/2003 Чукарка Имот с №000026 в с. Чукарка. 

Водоем на площ от 0.220 дка.

1071 5/23/2003 Айтос У.п.и. ІVвкв. 61 а по плана на 

гр.Айтос от 970 кв.м. отреден за 

"КОО"

Акта отписан със Заповед № РД-

09-278/26.06.2003 год.

1072 5/23/2003 Айтос У.п.и. V в кв.61 а по плана на 

гр.Айтос от 2720 кв.м. отреден за 

"КОО"

 Акта отписан със Заповед № РД-

09-276/26.06.2003 год.



1073 5/23/2003 Айтос У.п.и. VІ в кв.61а по плана на 

гр.Айтос от 2100 кв.м. отреден за 

"КОО"

Акта отписан със Заповед № РД-

09-280/26.06.2003 год.

1074 5/23/2003 Карагеоргиево У.п.и.VІ в кв.29а по плана на с. 
Карагеоргиево от 515кв.м. отреден 

за инд.жил. строителство

Акта отписан със Заповед № РД-

08-252/29.05.2007 г. 

1075 5/23/2003 Карагеоргиево УПИ V в кв. 29 А  по плана на с. 
Карагеоргиево с площ от 480 кв.м. 

отреден за "ИЖС"

Акта отписан със  зап. № РД-08-

255/30.05.2007 

1076 5/23/2003 Караново У.п.и. ХІV в кв.6 по плана на 

с.Караново на площ от 782/785 кв.м. 

ид.ч. отреден за индивидуално 

жилищно строителство

Площта на имота, записан в 
раздел 3, се коригира на 810/813 

кв.м., със Заповед № РД-08-

246/05.06.2008 г. Данъчната 

оценка на новата площ е 

1862,20 лв.

Заповед промяна площ зап. № 

РД-08-333/03.12.2008 на осн.  на

1077 5/23/2003 Пещерско У.п.и.ХІ-ти в кв.30 по плана на с. 
Пещерско на площ 750кв.м. отреден 

за инд.жил. строителство

1078 5/23/2003 Малка поляна У.п.и. ІХ вкв. 11 по плана на с.Малка 

поляна на площ от 532/580 кв.м. 

ид.ч. отреден за индивидуално 

жилищно строителство.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-333/07.08.2006 год.

1079 6/3/2003 Пещерско У.п.и.І-ви в кв.2 по плана на с. 
Пещерско на площ 1105кв.м. 

отреден за инд.жил. строителство

1080 6/3/2003 Пещерско У.п.и. ІІ в кв.2 по плана на 

с.Пещерско на площ от 800 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1081 6/3/2003 Пещерско У.п.и.ІІІ-ти в кв.2 по плана на с. 
Пещерско на площ 900кв.м. отреден 

за инд. жил. строителство



1082 6/3/2003 Пещерско У.п.и. І в кв.3 по плана на с.Пещерско 

на площ от 960 кв.м. отреден за 

индивидуално жилищно 

строителство.

1083 6/3/2003 Пещерско У.п.и. І в кв.3 по плана на с.Пещерско 

на площ от 960 кв.м. отреден за 

индивидуално жилищно 

строителство.

1084 6/6/2003 Пещерско У.п.и.ІІІ в кв. 3 по плана на 

с.Пещерско на площ от 1030 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1085 6/6/2003 Пещерско У.п.и. ІV в кв.3 по плана на 

с.Пещерско на площ от 925 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство

1086 6/6/2003 Пещерско У.п.и. V в кв.3 по плана на с. 
Пещерско на площ на площ от 975 

кв.м. отреден за индивидуално 

жилищно строитилство.

1087 6/6/2003 Пещерско У.п.и. VІ в кв.3 по плана на 

с.Пещерско на площ от 985 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1088 6/6/2003 Пещерско У.п.и. І в кв.11 по плана на 

с.Пещерско на площ от 1075 кв.м. 

отреден за индивидуарно жилищно 

строителство.

На основани Заповед № РД-08-

44/02.02.2009 г. площта в раздел 

№3 се променя от 1075 кв.м. на 

1045 кв.м.

1089 6/6/2003 Пещерско У.п.и. VІ-ти в кв.11 по плана на 

с.Пещерско на площ от 870 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство

1090 6/6/2003 Пещерско У.п.и.І-ви в кв.13 по плана на с. 
Пещерско на площ от 865кв.м. 

отреден за инд. жил. строителство

1091 6/9/2003 Пещерско У.п.и. ІІ-ри в кв.13 по плана на 

с.Пещерско на площ от 740 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.



1092 6/9/2003 Пещерско У.п.и. ІІІ-ти в кв.13 по плана на 

с.Пещерско на площ от 790 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство .

1093 6/9/2003 Пещерско У.п.и.ІV-ти в кв.13 по плана на с. 
Пещерско на площ от 730кв.м. 

отреден за инд. жил. строителство

1094 6/9/2003 Пещерско У.п.и. V-ти в кв.13 по плана на 

с.Пещерско на площ от 800 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1095 6/9/2003 Пещерско У.п.и. VІ -ти в кв.13 по плана на 

с.Пещерско на площ от 965 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство

1096 6/9/2003 Пещерско У.п.и. ІІІ -ти в кв.14 по плана на 

с.Пещерско на площ от 895 

кв.м.отреден за индивидуално 

жилищно строителство.

1097 6/9/2003 Пещерско У.п.и ІV-ти в кв.14 по плана на 

с.Пещерско на площ от 765 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1098 6/13/2003 Пещерско У.п.и.V-ти в кв.14 по плана на с. 
Пещерско на площ от 785кв.м. 

отреден за инд. жил. строителство

1099 6/13/2003 Пещерско У.п.и.VІ-ти в кв.14 по плана на с. 
Пещерско на площ от 975кв.м. 

отреден за инд. жил. строителство

1100 6/13/2003 Пещерско У.п.и. VІІ-ми в кв.14 по плана на с. 
Пещерско на площ от 975 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1101 6/13/2003 Пещерско У.п.и.VІІІ в кв.14 по плана на 

с.Пещерско на площ от 975 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.



1102 6/26/2003 Айтос У.п.и.VІІІ-ми в кв.21а по плана на гр. 

Айтос на площ от 855кв.м. отреден 

за инд. жил. строителство

Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-922/19.11.2014г.
Съставят се АОС  за:

-УПИ IX-3640, кв.21 а
-УПИ VIII-3640, кв. 21 а

1103 7/1/2003 Айтос У.п.и. ІІІ-ти в кв.34 А по плана на 

гр.Айтос на площ от 280 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

Акта отписан със зап. № РД-08-

700/10.11.2008 г.

1104 7/1/2003 Черноград У.п.и. ХІV-ти в кв.31 по плана на 

с.Черноград  на площ от 745 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1105 7/1/2003 Черноград У.п.и. ХV -ти в кв.31 по плана на 

с.Чертоград на площ от 725 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1106 7/1/2003 Черноград У.п.и. ХVІ -ти в кв.31 по плана на 

с.Черноград на площ от 735 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

Заповед № РД-08-

107/07.02.2012 г. за промяна:

1. Площта на имота се променя 

от 735 кв.м. на 774 кв.м. 

съгласно скица № 

114/31.01.2012 г.
2. Данъчната оценка на имота е 

2370.30 лв. съгласно данъчно 

удостоверение № 

0201000474/07.02.2012 г.

1107 7/1/2003 Малка поляна У.п.и. І -ви в кв.9 по плана на с.Малка 

поляна на площ от 520 кв.м отреден 

за индивидуално жилищно 

строителство.

1108 7/1/2003 Малка поляна У.п.и. ХХ-ти в кв. 9 по плана на 

с.Малка поляна на площ от 845 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1109 7/1/2003 Съдиево У.п.и. ІІІ -ти в кв.17  по плана на 

с.Съдиево на площ от 920 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-178/12.05.2004 год.

1110 7/1/2003 Караново "Меселима" Зем. земя - нива ІХ  категория на 

площ от 4.274дка



1111 7/14/2003 Зетьово Зем.земя на площ от 42,911 дка 

Начин на трайно ползване - 

животновъдна ферма.

Акта отписан със заповед № РД-

09-639/17.12.2003 год.

1112 7/14/2003 Зетьово " Карагьолджук" Зем.земя на площ от 8.296 дка 

Пасище,мера
Десета категория и 

местността"Карагьолджук"

Акта отписан със зап. № РД-08-

650/08.09.2009 г. 
За имота е издаден нов АОС № 

2205

1113 7/14/2003 Зетьово Зем.земя на площ от 7.147 дка.Нива 

Десета категория в местността"Аша 

ясаклъка"

1114 7/14/2003 Зетьово Зем.земя на площ от 5.711 дка. 

Начин на трайно ползване-полски 

път

1115 7/14/2003 Зетьово Зем.земя на площ от 9.682 дка 

.Начин на трайно ползване-

животновъдна ферма.

Отнася се за ферма, 

собственост на РКС

1116 7/29/2003 Айтос Земеделска земя на площ от 22.361 

дка.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-447/19.09.2003 год.

1117 7/29/2003 Айтос 1. У.П.И. ІІ -ри в кв.118 от 975 кв.м.

2. Апартамент № 7 в масивна 

жилищна сграда на втория етаж вх.Б 

с 48,89 кв.м. ведно с избено 

помещение № 11,тав.пом.№ 7 от 
22.75 кв.м. и 3,51 % ид.ч.асти от 
об.части на сградата и от ОПС.

3. Масивно жилище на един етаж от 
55 кв.м. с изба.

1118 7/29/2003 Съдиево У.П.И. Х-ти в кв.15 по плана на 

с.Съдиево от 610 кв.м. отреден за 

"комплексен изкупвателен пункт"

1119 7/29/2003 Малка поляна У.п.И. V -ти в кв.16 по плана на 

с.Малка поляна от 895 кв.м. отреден 

за индивидуално жилищно 

строителство

Акта отписан със Заповед № РД-

08-562/22.12.2004 год.



1120 7/29/2003 Айтос пл.№ 118 в кв. 168 по плана на 

гр.Айтос от 440 кв.м. отреден за 

комплексно жилищно строителство и 

КОО" и жил.сграда от 63 кв.м. на 

един етаж.

1121 8/28/2003 Айтос У.п.и.ІV-2168 в кв.48г по плоно но гр. 

Айтос, площ 180/500кв.м. отреден за 

инд. жил. строителство ведно с 
построената в него сграда на площ 

66кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

09-500/01.10.2003 год.

1122 8/28/2003 Айтос У.п.и. VІІІ - 1791 в кв. 103 по плана на 

гр.Айтос на площ 1243/1255 кв.м. 

отреден за "Индивидуално жилищно 

стройтелство"

В АОС № 82 е описан общ.имот 
в ЖСК "Рила"-м-н за ел.уреди, 

после за спортни стоки, 

последно м-н "Дино"

1123 8/28/2003 Черноград У.п.и. VІІІ в кв.31 по плана на 

с.Черноград на площ 735 кв.м. 

отреден "индивидуално жилищно 

строителство"

Заповед № РД-08-

108/07.02.2012 г. за промяна:

1. Площта на имота се променя 

от 735 кв.м. на 755 кв.м. 

съгласно скица № 

116/31.01.2012 г.
2. Данъчната оценка на имота, 

съгласно данъчно 

удостоверение № 

0201000475/07.02.2012 г. е 

2524.70 лв.

1124 8/28/2003 Черноград У.п.и. ІХ в кв. 31 по плана на 

Черноград на площ 730 кв.м. 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство"

1125 8/28/2003 Черноград У.п.и. Х в кв.31 по плана на 

Черноград  на площ 730 кв.м. 

отреден "индивидуално жилищно 

строителство"

1126 8/28/2003 Черноград У.п.и. ХІ в кв. 31 по плана на 

с.Черноград площ 735 кв.м. отреден 

"индивидуално жилищно 

строителство"



1127 8/28/2003 Черноград У.п.и. ХІІ в кв.31 по плана на 

с.Черноград площ735 кв.м. отреден 

"индивидуално жилищно 

строителство.

1128 8/28/2003 Черноград У.п.и.ХІІІ в кв. 31 по плана на с. 
Черноград площ 720 кв.м.   отреден 

"индивидуално жилищно 

строителство"

Заповед № РД-08-

109/07.02.2012 г. за промяна:

1. Площта на имота се променя 

от 720 кв.м. на 747 кв.м. 

съгласно скица № 

115/31.01.2012 г.
2. Данъчната оценка на имота е 

2498.00 лв. съгласно данъчно 

удостоверение № 

0201000478/07.02.2012 г.

1129 8/28/2003 Айтос У.п.и.ХІІ в кв. 146 по плана на 

гр.Айтос площ 330 кв.м. отреден  за 

"индивидуално жилищно 

строителство"

1131 11/17/2003 Черноград У.п.и. VІ-ти вкв.3 по плана на 

с.Черноград на площ от 1220 кв.м.- 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1132 12/8/2003 Айтос У.п.и. ХХVІ-ти в кв.45 по плана на гр. 

Айтос с площ 385кв.м. отреден за 

инд. строителство

Акта отписан със Заповед № РД-

09-662/30.12.2003 год.

1133 12/11/2003 Раклиново Недвижим имот на площ от 5.563 

дка.

 Начин на трайно ползване:Водоем
 Категория на земята - Пета

Със Заповед № РД-08-

383/12.10.2005 г. в р.7 вместо 

"Имот № 620138" да се чете: 

"Имот № 000023" 

1135 1/7/2004 Черна могила Недвижим имот У.п.и. V-ти в кв.22 по 

плана на с.Черна могила от 990 кв.м. 

отреден за инд.Жилищно 

строителство.

1136 1/7/2004 Черна могила Недвижим имот У.п.и. VІ -ти в кв. 22 

по плана на с.Черна могила от 1015 

кв.м. отреден за индимидуално 

жилищно строителство.



1137 1/7/2004 Черна могила Недвижим имот У.п.и. VІІ-ми в кв.22 

по плана на с.Черна могила от 1025 

кв.м. отреден за инд.жилищно 

строителство.

1138 1/7/2004 Черна могила Недвижим имот У.п.и. ІV-ти в кв.23 по 

плана на с.Черна могила от 995 кв.м. 

отреден за инд.жилищно 

строителство.

1139 1/12/2004 Раклиново Недвижим имот У.п.и. VІІІ-ми в кв.1по 

плана на с.Раклиново - 652/690 кв.м. 

ид.ч. отреден за индивидуално 

жилищно строителство.

1140 1/12/2004 Раклиново Недвижим имот У.п.и. ІV -ти в кв.6 по 

плана на с.Раклиново - 470/500кв.м. 

ид.ч. отреден за индивидуално 

жилищно строителство.

1141 1/12/2004 Раклиново У.п.и.І-ви в кв.17 по плана на с. 
Раклиново - 423/485кв.м. ид.ч. 
отреден за инд. жил. строителство

1142 1/12/2004 Раклиново Недвижим имот У.п.и. V-ти в кв.20 по 

плана на с.Раклиново -660/690 кв.м. 

ид.ч. отреден за индивидуално 

жилищно строителство.

1143 1/12/2004 Раклиново Недвижим имот У.п.и. І -ви в кв.21по 

плана на с. Раклиново от 485 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1144 1/12/2004 Раклиново Недвижим имот У.п.и. ІІ-ри в кв.21 по 

плана на с.Раклиново от 500 кв.м. 

отреден за инд.жилищно 

строителство.

1145 1/12/2004 Раклиново Недвижим имот У.п.и. ІІІ-ти в кв.21 по 

плана на с.Раклиново от 475 кв.м 

отреден за индивидуално жилщно 

строителство.



1146 1/12/2004 Раклиново Недвижим имот У.п.и. ІV -ти в кв.21 

по плана на с.Раклиново от 455 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1147 1/12/2003 Раклиново Недвижим имот У.п.и. V-ти в кв.21 по 

плана на с.Раклиново- 655 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1148 1/12/2004 Раклиново У.п.и.ХІV-ти в кв.21 по плана на с. 
Раклиново - 635кв.м. отреден за 

инд.жил. строителство

1150 2/9/2004 Чукарка У.п.и.ІІІ-ти в кв.5 по плана на с. 
Чукарка отреден за инд.жил. 

строителство

1151 2/9/2004 Чукарка Недвижим имот У.п.и. ІV -ти в кв.5 по 

плана на с. Чукарка - 875 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1152 2/9/2004 Чукарка Недвижим имот   У.п.и. V-ти в кв.5 по 

плана на с.Чукарка - 910 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1153 2/9/2004 Чукарка Недвижим имот У.п.и. VІ -ти в кв.5 по 

плана на с.Чукарка - 910 кв.м. 

отреден за индивидуало жилищно 

строителство.

1154 2/9/2004 Чукарка Недвижим имот У.п.и. VІІ-ми в кв.5 по 

плана на с.Чукарка - 910 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство

1155 2/9/2004 Чукарка Недвижим имот У.п.и. VІІІ -ми в кв. 5 

по плана на с.Чукарка -945 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1156 2/9/2004 Чукарка Недвижим имот имот У.п.и. ІХ -ти в 
кв. 5 по плана на с. Чукарка -955 

кв.м. отреден за индивидуално 

жилищно строителство



1157 2/10/2004 Чукарка Недвижим имот У.п.и. І-ви в кв.6 по 

плана на с. Чукарка - 810 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство

1158 2/10/2004 Чукарка Недвижим имот У.п.и. ІІ-ри в кв.6 по 

плана на с. Чукарка - 860 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство

1159 2/10/2004 Чукарка Недвижим имот У.п.и. ІІІ -ти в кв.6 по 

плана на с. Чукарка - 860 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1160 2/10/2004 Чукарка Недвижим имот У.п.и. ІV-ти в кв.6 по 

плана на с. Чукарка - 850 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1161 2/10/2004 Чукарка Недвижим имот У.п.и. V-ти в кв.6 по 

плана на с.Чукарка - 750 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство

1162 2/10/2004 Чукарка У.п.и.ІІ-ри в кв.11 по плана на с. 
Чукарка - 770кв.м. отреден за инд. 

жил. строителство

1163 2/10/2004 Чукарка Недвижим имот У.п.и. ІІІ-ти в кв.11 по 

плана на с.Чукарка - 805 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1164 2/10/2004 Чукарка Недвижим имот У.п.и. ІV-ти в кв. 11 

по плана на с.Чукарка - 835 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство.

1165 2/10/2004 Чукарка Недвижим имот У.п.и. І-ви в кв.12 по 

плана на с.Чукарка-1000/1015 

ид.ч.кв.м. отреден за индивидуално 

жилищно строителство.

1166 2/25/2004 Айтос Недвижим имот У.п.и. VІ-ти в кв.46 по 

плана на гр.Айтос -380 кв.м. отреден 

за индивидуално жилищно 

строителство

Акта отписан със Заповед № РД-

09-539/10.12.2004 год.



1167 2/25/2004 Айтос Недвижим имот У.п.и. ІІ-ри в кв.53а 

по плана на гр.Айтос - 410 кв.м. 

отреден за "Фурна и търговия"

Акта  отписан със Заповед № РД-

08-101/21.03.2007 год.

1168 2/27/2004 Лясково Недвижим имот У.п.и. VІІІ-ми в кв. 24 

по плана на с.Лясково - 425 кв.м. 

отреден за "Култова сграда"

Акта отписан със Заповед № РД-

08-30/19.01.2005 год.

1169 2/27/2004 Айтос Недвижим имот пасище "мера в 
местността" Татарски ниви"Четвърта 

категория. На площ отп 3.244 дка.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

1170 2/27/2004 Айтос "Татарски ниви" Недвижим имот пасище мера в 
местността"Татарски ниви" Четвърта 

категория. На площ от 8.799 дка.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-91/07.03.2006 год.

1171 3/11/2004 Поляново "Срещу село" Пасище, мера в местността "Срещу 
село", Х категория на площ 3.000 

дка.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-41/25.01.2005 год.

1172 3/11/2004 Поляново "Срещу село" Недвижим имот пасище,мера в 
местността"Срещу село" Десета 

категория. На площ от 50.737 дка.

Имот №027012 се закрива, 

образуват се нови три имота: 

№027020, №027021 и №027022.

/Преди това от същия имот са 

образувани седем имота - № 

027013; №027014; №027015; 

№027016; №027017; №027018 и 

№027019/ 

Акта отписан със заповед №РД-

08-693/25.09.2009 г.

1173 3/25/2004 Айтос Недвижим имот У.п.и. І в кв.53 а по 

плана на гр. Айтос, на площ от 4145 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

Със заповед №РД-08-

382/29.06.2011 г. на кмета на 

община Айтос площта на 

общински имотУПИ І в кв.53а по 

плана на гр.Айтос се променя от 
4145 кв.м. на 4090 кв.м. 

(съгласно скица 

№62/29.06.2011г.)



1174 3/29/2004 Зетьово "Керезлик" Земеделска земя на площ от 13.633 

дка.Пасище,мера.

10 категория в местността"Керезлик"

Акта отписан със зап. № РД-08-

650/08.09.2009 г. 
За имота е издаден нов АОС № 

2204

1176 5/5/2004 Черноград У.п.и. ХVІІ в кв.31 по плана на 

с.Черноград на площ 705 

кв.м.,отреден за индивидуално 

жилищно строителство"

Заповед № РД-08-

110/07.02.2012 г.за промяна:

1. Площта на имота се променя 

от 705 кв.м. на 724 кв.м. 

съгласно скица № 

113/31.01.2012 г.
2. Данъчната оценка на имота е 

2421.10 лв. съгласно данъчно 

удостоверение № 

0201000477/07.02.2012 г.

1177 7/8/2004 Айтос Терен на площ от 220 кв.м. отреден 

за "гаражи",съставляващ У.п.и. ХVІ в 
кв.117 по плана на гр. Айтос

1179 7/22/2004 Айтос Терен на площ от 2070 кв.м.,отреден 

за "складово 

стопанство",съставляващ У.п.и. ХІV в 
кв.256 по плана на гр. Айтос 

Акта отписан със Заповед № РД-

08-256/13.07.2005 год на Кмета 

на Община Айтос  

1180 8/16/2004 Айтос Поземлен имот № 125 в УПИ I кв.168 

на площ 369 кв.м., отреден за "КЖС 

и КОО".

1181 8/16/2004 Айтос Апартамент(едностаен - гарсионера) 

на първия етаж,вх."А",ап.2- среден 

,със застроена площ 40кв.м. 

състоящ се 

от:спалня,кухня,коридор,общо 

сервизно помещение,ведно с избено 

помещение №1 на площ 10.83 кв.м. 

както и 2.109кв.м. идеални части от 
общите части на сградата и 2.109 

ид.ч. от правото на строеж върху 
общинска земя.

Акта отписан. Заповед за 

отписване зап. № РД-08-

174/17.04.2008 г.   



1182 8/17/2004 Айтос Апартамент двустаен, вх.А, ет.4, 

ап.12 - десен със ЗП 58.47кв.м., 

състоящ се от: хол, спалня, кухня, 
коридор с общо сервизно 

помещение, ведно с избено 

помещение №6 на площ 14.28кв.м., 

както и 3.292кв.м. ид.части от 
общите части на сградата и 

3.292кв.м. ид. части от правото на 

строеж върху общинска земя.

1183 8/17/2004 Айтос Апартамент, двустаен, на първия 

етаж,вх."Б",ап.2-среден, със 
застроена площ 67.08 кв.м. състоящ 

се от хол,спалня, кухня, коридор с 
общо сервизно помещение,ведно с 
избено помещение № 3 на площ 

19.59 кв.м. както и 3,564% идеални 

части от общите части на сградата и 

3,564 ид.ч. от правото на строеж 

върху общинска земя.

1184 8/17/2004 Айтос Апартамент(едностаен - гасионера) 

на третия етаж,вх."А",ап.8-

среден,със застроена площ 40 кв.м. 

състоящ се от :спалня,кухня 
коридор,общо сервизно 

помещение,ведно с избено 

помещение № 13 на площ 12,89 м3 

както и 2,294% идеални части от 
общите части на сградата и 2.294 

ид.ч. от правото на строеж върху 
общинска земя.

В р.3 да се чете "вход 2", вместо 

"вход А"

1185 8/18/2004 Айтос Недвижим имот представляващ имот 
№ 120 в у.п.и. в кв.168 на площ 505 

кв.м. отреден за "КЖС" и "КОО" и 

жилищна сграда със застроена площ 

74 кв.м. на два етажа с масивна 

конструкция.



1186 8/18/2004 Айтос Апартамент двустаен на петия етаж, 

вх.А, ап.15 със ЗП 58.47кв.м., 

състоящ се от: хол, спалня, кухня, 
коридор, общо сервизно помещение, 

ведно с избено помещение №23 в 
същата сграда на площ 12.77кв.м., 

както и 2.958% ид. части от общите 

части на сградата и 2.958 ид.ч. от 
правото на строеж върху поземлен 

имот №562 в кв.154 по плана на гр. 

Айтос.

1187 8/18/2004 Айтос Апартамент двустаен на четвъртия 

етаж,вх."Б",ап.11-среден,със 
застроена площ 60.00 кв.м. състоящ 

се от :хол,спалня,кухня,коридор, 

общо сервизно помещение,ведно с 
избено помещение №12 в същаата 

сграда на площ 21,13 м3 както и 

3,707% идеални части от общите 

части на сградата и 3,707 ид.ч. от 
правото на строеж върху   поземлен 

имот № 562 в кв.154 по плана на гр. 

Айтос.

1188 8/18/2004 Айтос Апартамент двустаен на третия 

етаж,вх."Б",ап.7-ляв,със застроена 

площ 58,47 кв.м. състоящ се от 
хол,спалня,кухня,коридор,общо 

сервизно помещение,ведно с избено 

помещение № 13 в същата сграда на 

площ 20,98 м3 както и 3,525% 

идеални чати от общите части на 

сградата и 3,525% ид.ч. от правото 

на строеж върху поземлен имот № 

562 в кв.154 по плана на гр.Айтос.



1189 8/18/2004 Айтос Апартамент двустаен на третия 

етаж, вх.Б, ап.9 - десен със ЗП 

57.91кв.м. състоящ се от: хол, 

спалня, кухня, общо сервизно 

помещение, ведно с избено 

помещение №3 в същата сграда на 

площ 20.98кв.м. както и 3.525% ид. 

части от общите части на сградата и 

3.525% ид. части от правото на 

строеж върху поземлен имот №562 в 
кв.154 по плана на гр. Айтос

1190 8/18/2004 Айтос Недвижим имот представляващ 

дворно място в у.п.и. ІV-1886 в кв. 

155 на площ 475 кв.м. отреден за 

"ИЖС"

Акта отписан със Заповед № РД-

08-72/21.02.2008 г.

1191 8/19/2004 Айтос Апартамент двустаен на петия етаж 

,вх."А",ап.15,със застроена площ 

59,55кв.м. състоящ се от 
:хол,спалня,кухня,коридор,общо 

сервизно помещение,ведно с избено 

помещение №15 в същата сграда на 

площ 7,27 кв.м. както и 3.166% 

идеални части от общитечасти на 

сградата и 3,166ид.ч. от правото на 

строеж върху поземлен имот №481 в 
кв. 154 по плана на гр.Айтос.

1192 8/19/2004 Айтос Апартамент(едностаен-гарсионера) 

на осмия етаж,вх."Б",ап.40,със 
застроена площ 45,03 кв.м. състоящ 

се от : спалня,кухня,коридор ,общо 

сервизно помещение№ 40 в същата 

сграда на площ 2,67 кв.м. както и 

1,490 %(равняващи се на 5,82 кв.м.) 

идеални части от общите части на 

сградата и 1,490%ид.ч. от правото на 

строеж върху поземлен имот № 614 

в кв.181 по плана на гр.Айтос.



1193 8/19/2004 Чукарка У.п.и.І-ви в кв.1 на площ 1040кв.м. 

дворно място отредено за инд. жил. 

строителство

1194 8/19/2004 Чукарка Недвижим имот представляващ 

у.п.и. ІІ в кв.І на площ 1000 кв.м. 

дворно място отредено за 

индивидуално жилищно 

строителство.

1195 8/19/2004 Чукарка Недвижим имот представляващ у.п. 

ІІІ в кв.! на площ 975 кв.м. дворно 

място отреден за индивидуално 

жилищно строителство.

1197 9/14/2004 Айтос "Лясковско шосе" Недвижим имот - пасище мера на 

площ 13,799 дка,десета 

категория,намиращ се в 
местността"Лясковско шосе"

Акта отписан със Заповед № РД-

08-60/16.02.2005 год.

1198 8/28/2004 Айтос Недвижим имот представляващ 

у.п.и. ІV-1622 в кв.42 на площ 625 

кв.м. дворно място отредено за 

индивидуално жилищно 

строителство.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-32/14.01.2011 г.

1199 10/7/2004 Пещерско Земеделска земя ,имот №000096 в 
землището на с.Пещерско,с начин на 

трайно ползване-пасище 

мера,категория на земята при 

неполивни условия -четвърта
Площ на имота 37.059 дка.

Акта отписан със зап. № РД-08-

650/08.09.2009 г.
За имота е издаден нов АОС № 

2202

1200 10/7/2004 Пещерско Земеделска земя, имот № 000088 в 
землището на с. Пещерско,с начин 

на траино ползване - пасище мера, 

категория на земята при неполивни 

условия- ЧЕТВЪРТА
Площ на имота 1.602 дка.

Акта отписан със зап. № РД-08-

650/08.09.2009 г. 
За имота е издаден нов АОС № 

2203

1201 10/7/2004 Айтос Дворно място на площ от 
435/2635кв.м. идеални части от 
недвижим имот представляващ 

им.№3095 в кв.255



1202 10/14/2004 Айтос Урегулиран поземлен имот ІІІ в 
кв.263 отреден за "Автотранспорт" с 
площ от 7850 кв.м.

Акта отписан със Заповед за 

отписване зап. № РД-08-

233/29.05.2008 г.

1203 10/15/2004 Айтос Урегулиран поземлен имот ІV в кв. 

263 отреден за "Озеленяване" с 
площ от 2420 кв.м.

На основание одобрен ПУП със 
Заповед № РД-08-

494/05.09.2007 г. е образуван 

нов имот за който е издаден нов 

АОС № 2328/12.03.2010 г.
Акта отписан със заповед № РД-

08-172/11.03.2010 г.

1204 10/25/2004 Айтос Урегулиран поземлен имот ІІІ в 
кв.256 отреден за "Автотранспорт" с 
площ от 8630 кв.м.

Акта отписан със зап. № РД-08-

236/30.05.2008 г.

1205 10/25/2004 Айтос Урегулиран поземлен имот ХVІ в кв. 

256 отреден за "Автотранспорт" с 
площ от 13825 кв.м. в едно с 
построените в него масивни сгради 

на един етаж:съблекалня-20 

кв.м.:склад - 20кв.м.: 

рем.Работилница - 1741кв.м.: баня, 

умивалня и склад - 96 кв.м.: 

канцелария -12 кв.м.:портиерна - 10 

кв.м.: пречиствателно съоръжение с 
каломаслоуловител - 16 кв.м.

Акта отписан със зап. № РД-08-

232/29.05.2008 г.

1206 11/1/2004 Айтос 590/667 кв.м. идеални части от 
урегулиран поземлен имот VІ в кв. 2 

по плана на гр.Айтос отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строитество"

Акта отписан със Заповед № РД-

08-590/25.10.2007 г.

1207 11/1/2004 Айтос "Могилата" Земеделска земя четвърта категория 

при неполивни условия с площ от 
9820 кв.м.(девет хиляди хиляди 

осемстотин и двадесет кв.м.) 

представляваща имот № 

182004(имот четири в масив сто 

осемдесет идве( по КВС на 

землището на гр.Айтос



1214 11/15/2004 Караново "Мариш пунар" Земеделска земя в землището на 

с.Караново с площ 60417 кв.м. с 
начин на траино 

ползване"Пасище,мера" и категория 

при неполивни 

условия:Девета,представляващ имот 
№ 013004

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

1215 11/23/2004 Айтос Недвижим имот  представляващ 

у.п.и. ІV-1622 в кв.42 по плана на гр. 

Айтос отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство"

1216 11/23/2004 Айтос Недвижим имот представляващ 

у.п.и. ХІІІ - 3380 в кв.186 по плана на 

гр.Айтос отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ от 
500 кв.м.

1217 11/29/2004 Черноград Недвижим имот представлаващ УПИ 

VІІІ-31 в кв. 3 по плана на с. 
Черноград отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство".

С площ от 715 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-127/22.03.2006 год.

1218 11/29/2004 Черноград Недвижим имот представляващ УПИ 

ІХ-31 в кв.3 по плана на с.Черноград 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство".

С площ от 710 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-127/22.03.2006 год.

1219 11/29/2004 Черноград Недвижим имот представляващ УПИ 

Х-31 в кв3 по плана на с.Черноград 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ от 715 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-127/22.03.2006 год.

1220 11/9/2004 Черноград Недвижим имот представляващ УПИ 

ХІ-31 в кв.3 по плана на с.Черноград 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство".

С площ от 630 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-127/22.03.2006 год.



1221 11/29/2004 Черноград Недвижим имот представляващ УПИ 

ХІІ-31 в кв.3 по плана на с.Черноград 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство".

С площ от 805 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-127/22.03.2006 год.

1222 11/29/2004 Черноград Недвижим имот представляващ УПИ 

ХІІІ - 31 в кв.3 по плана на 

с.Черноград отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство".

С площ от 845 кв.м.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-127/22.03.2006 год.

1223 12/28/2004 Айтос Недвижим имот представляващ 

272,5/355 кв.м. ид.ч. от УПИ ХХХІХ - 

3631 в кв. 193 по плана на гр.Айтос 
отреден     за "КОО".

 Площта в т. 3 след продажбата 

остава 164.88/355 ид. части от 
УПИ ХХХIХ в кв. 193

Акта отписан със заповед №РД-

08-696/08.11.2011 г. 

1226 1/10/2005 Айтос Недвижим имот представляващ УПИ 

ІІ в кв.21 Б по плана на гр.Айтос 
отреден за "Услуги".С площ от 200 

кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-82/05.03.2007 год.

1227 1/12/2005 Пирне 215/430 кв.м. от У.П.И. ХVІІ в кв.2 по 

плана на с. Пирне отреден за 

"Фурна" ведно с построената в имота 

масивна сграда с ЗП 27,60 кв.м. 

която се използва за 

млекосъбирателен пункт.

1228 1/20/2005 Поляново "Срещу село" Земеделска земя  десета категория 

при неполивни условия с площ от 
2.000 дка представляваща имот № 

027013 по КВС на землището на с. 
Поляново

Акта отписан със Заповед № РД-

08-58/21.02.2005 год.

1229 1/20/2005 Поляново "Срещу село" Земеделска земя  Х категория при 

неполивни условия с площ 2.000дка, 

представляваща имот №027014 по 

КВС на землището на с. Поляново

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-58/21.02.2005 год.



1230 1/20/2005 Поляново "Срещу село" Земеделска земя десета категория 

при неполивни условия с площ от 
2.000 дка. представляваща имот № 

027015 по КВС на землището на с. 
Поляново.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-58/21.02.2005 год.

1231 1/20/2005 Поляново "Срещу село" Земеделска земя десета категория 

при неполивни условия с площ от 
2.000 дка предсавляваща имот № 

027016 по КВС на землището на 

с.Поляново.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-58/21.02.2005 год.

1232 1/20/2005 Поляново "Срещу село" Земеделска земя десета категория 

при неполивни условия с площ от 
2.000 дка представляваща имот № 

027017 по КВС на землището на 

с.Поляново.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-58/21.02.2005 год.

1233 1/20/2005 Поляново "Срещу село" Земеделска земя десета категория 

при неполивни условия с площ от 
2.000 дка представляваща имот № 

027018 по КВС на землището на 

с.Поляново.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-58/21.02.2005 год.

1234 1/20/2005 Поляново "Срещу село" Земеделска земя на площ от 2.000 

дка представляваща имот № 027019 

по КВС на землището на с. 
Поляново. 

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-58/21.02.2005 год.

1235 1/20/2005 Караново Част от у.п.и. ІV-131,общ. в кв.12 по 

плана на с.Караново представляващ 

260/820кв.м. отреден за 

"индивидуално жилищно 

строителство"

Акта отписан със Заповед № РД-

08-172/13.04.2007 год.

1236 1/21/2005 Айтос Част от п.и № 1816 (хиляда 

осемстотин и шестнадесети) в кв.101 

по ПРЗ на гр.Айтос представляващ 

155 кв.м.,отреден за "улица".

 Акта отписан със Заповед № 

670/25.10.2011 г.

1237 1/31/2005 Айтос У.п.и. V в кв.263 по плана на гр. 

Айтос с площ от 5310 кв.м. отредено 

"За автотранспорт".

Акта отписан със зап. № РД-08-

237/30.05.2008 г.



1238 2/2/2005 Айтос Недвижим имот 240/325 кв.м. ид.ч. 
представляващ у.п.и. ІІ-1624 в кв. 42 

по плана на гр.Айтос отреден за 

"ИЖС".

Акта отписан със  Заповед № РД-

08-66/21.02.2005 год. на Кмета 

на Община Айтос .

1239 2/2/2005 Айтос Недвижим имот представляващ 

у.п.и. І-3368 в кв.186 по плана на 

гр.Айтос отреден " за ИЖС"

За имота са издадени два АДС: 

№ 684 и № 741 и два АОС: № 

1239 и № 1395

1240 2/2/2005 Айтос Недвижим имот представляващ 

у.п.и. ХV-3573 в кв.190 по плана на 

гр.Айтос отреден за "ИЖС" с площ от 
430 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08130/26.04.2005 год.

1241 4/14/2004 Раклиново Недвижим имот  представляващ 

у.п.и. ХХ-22 в кв.2 по плана нас. 
Раклиново отреден "за ИЖС" с площ 

от 625 кв.м.

1242 4/14/2005 Раклиново Недвижим имот представляващ 

у.п.и. ХХІ-22 в кв.2 по плана на 

с.Раклиново отреден за "ИЖС" с 
площ 560 кв.м.

1243 4/14/2005 Раклиново Недвижим  имот представляващ 

у.п.и ХХІІ-22 в кв.2 по плана на 

с.Раклиново,отреден за ИЖС" с 
площ от 570 кв.м.

1244 4/14/2005 Раклиново Недвижим имот представляващ у.п.и  

ХХІІІ-22 в кв.2 по плана на 

с.Раклиново отреден "за ИЖС" с 
площ от 590 кв.м.

1245 4/18/2005 Айтос Недвижим имот представляващ 

у.п.и. Х-873 в кв.1 по плана на 

гр.Айтос отреден "за ИЖС" с площ 

445 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-634/21.11.2007 год.

1246 4/25/2005 Айтос Недвижим имот представляващ 

357/2450 кв.м. идеални части от 
у.п.и. І в кв.167 по плана на гр.Айтос 
отреден "за КЖС" с площ от 2450 

кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-683/27.10.2011 г.

1247 5/17/2005 Айтос Самостоятелен обект - Двустаен 

апартамент със застроена площ 

60,89 кв.м. ведно с избено 

помещение № 5 с площ 13.73 кв.м. 

заедно с 3.097% ид.части от общите 

части на сградата и право на строеж 

върху държавна земя.



1248 5/17/2005 Айтос Самостоятелен обект - Едностаен 

напартамент със застроена площ 

40.00 кв.м в едно с избено 

помещение № 4 с площ 6.34  

кв.м.,заедно с 1.834% ид.части от 
общите части на сградата и право на 

строеж върху държавна земя.

1249 5/17/2005 Айтос Едностаен апартамент със 
застроена площ 40.00 кв.м. ведно с 
избено помещение №10 с площ 5.16 

кв.м.,заедно с 1.834 % ид.ч. от 
общите части на сградата и правото 

на строеж върху държавна земя.

Акта отписан със зап. № РД-08-

172/17.04.2008 г.

1250 5/17/2005 Айтос Самостоятелен обект - Двустаен 

апартамент със застроена площ 

60.00 кв.м. ведно с избено 

помещение № 18  с площ 7.31м3, 

заедно с 2.816 % ид.части на 

сградата и право на строеж върху 
държавна земя.

1251 5/17/2005 Айтос Самостоятууелен обект - Едностаен 

апартамент (гасионера) със 
застроена площ 40.00 кв.м. ведно с 
избено помещение № 5 с площ 5.16 

кв.м.,заедно с 1.853% ид.части от 
общите части на сградата и правото 

на строеж върху държавна земя.



1252 5/18/2005 Айтос Самостоятелен обект - Едностаен 

апартамент(гарсионера) със 
застроена площ 40.00 кв.м. ведно с 
избено помещение№ 7 с площ 4.36 

м3,заедно с 1.642 % ид.части от 
общите части на сградата и право на 

строеж върху държавна земя.

Самостоятелен обект - Едностаен 

апартамент(гарсионера) със 
застроена площ 40.00 кв.м. ведно с 
избено помещение№ 7 с площ 4.36 

м3,заедно с 1.642 % ид.части от 
общите части на сградата и право на 

строеж върху държавна земя.



1253 5/18/2005 Айтос Самостоятелен обект - Едностаен 

апартамент(гарсионера) със 
застроена площ 40.00 кв.м. ведно с 
избено помещение № 24 с площ 

12.04 м3,заедно с 2.130% ид.части 

от общите части на сградата и право 

на строеж върху държавна земя.

1254 5/18/2005 Айтос Самостоятелен обект - Двустаен 

апартамент със застроена площ 

58.47 кв.м. ведно с избено 

помещение № 9 с площ20.13 

м3,заедно с 3,579 % ид.части на 

сградата      и право на строеж върху 
държавна земя.

1255 5/17/2005 Айтос Урегулиран поземлен имот с площ 

415 кв.м. отреден за индивидуално 

жилищно строитилство - УПИ ХІІ -
1572 в кв. 31 по ЗРП на гр. Айтос.

1. Поради допусната явна 

фактическа грешка, т.8 да се 

чете :

"север : УПИ ХІV - 1573 в кв. 31, 

изток : УПИ ХVІІ - 1571 в кв.31, 

Юг: улица, запад : УПИ ХІІІ в кв. 

31".

Продаден с Договор № 689/ 

31.05.2005 год. на Дончо Енчев 

Къръкчиев по условията на ПМС 

235/19.09.1996 год . и с 
Запаовед № РД-08-213 от 
16.06.2005 год. се извежда от 
баланса на Община Айтос .Акта 

отписан със Заповед № РД-08-

213/16.06.2005 год.



1256 5/25/2005 Айтос Барче към хотел "Аетос" - "Кафе - 

аперитив", обособена част в партера 

на хотел "Аетос " със ЗП 256.9 кв.м. 

от които: 160.30кв.м. зала с 
преддверие, 99.15 кв.м. - 

обслужваща площ ведно с 8.675 % 

ид.ч. от общите части и право на 

строеж. Масивна - монолитна 

конструкция, построена 1984 год.

Акта отписан съсЗаповед № РД-

08-171/13.04.2007 год.

1257 6/24/2005 Айтос Самостоятелен обект - едностаен 

апартамент(гарсионера) №11 със 
застроена площ 41.50 кв.м. ведно с 
избено помещение № 29 с площ 

13.75 кв.м. и с 2.21% ид.ч. от общите 

части на сградата и право на строеж 

върху ПИ № 1473 в кв. 87 по плана 

на гр. Айтос. Състоящ се от 
стая,кухня,коридор с общо сервизно 

помещение.

1258 6/24/2005 Айтос "Хамам дере" Земеделска земя трета категория 

при неполивни условия с площ 

49.244 дка. представляваща имот № 

478002 (имот втори в масив 

четиристотин  седемдесет и осми) по 

КВС на землището на гр.Айтос.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

1259 6/27/2005 Караново "Ненова могила" Земеделска земя трета категория 

при неполивни условия с площ 

43.229 дка представляваща имот № 

032012(имот дванадесети в масив 

тридесет и втори) по КВС на 

землището на с. Караново.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

1260 6/27/2005 Караново "Кайряка" Земеделска земя трета категория 

при неполивни условия с площ 

41.071 дка. представляваща имот № 

035047 по КВС на землищетоо на с. 
Караново . 

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица



1261 6/27/2005 Мъглен "Ачмалъка" Земеделска земя четвърта категория 

при неполивни условия с площ 

13.629 дка. представляваща имот № 

078001 по пКВС на землището на 

с.Мъглен .

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

1262 6/27/2005 Мъглен "Корията" Земеделска земя четвърта категория 

при неполивни условия с площ 

24.278 дка, представляваща имот № 

122004(имот четвърти в масив сто 

двадесет и втори) по КВС на 

землището на с.Мъглен .

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

1263 6/27/2005 Мъглен "Йонсула" Земеделска земя четвърта категория 

при неполивни условия с площ 9.289 

дка. представляваща имот № 

147012(имот  дванадесети в масив 

сто четирдесет и седми) по КВС на 

землището на с. Мъглен.        

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

1264 6/27/2005 Тополица "Алана" Земеделска земя пета категория при 

неполивни условия с площ 34,968 

дка. представляваща имот № 022018 

( имот осемнадесети в масив 

двадесет и втори) по КВС на 

землището на с. Тополица.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

1265 6/27/2005 Съдиево "Домуз орман" Земеделска земя трета категория 

при неполивни условия с площ 

59.178  дка. представляваща имот № 

136008 (имот осми в масив сто 

тридесет и шести) по КВС на 

землището на с.Съдиево.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е 

извършено обезщетяване на 

правоимащи лица

1266 7/1/2005 Караново Земеделска земя ІХ-та категория при 

неполивни условия с площ 214,173 

дка. представляваща имот № 000093 

( имот деветдесет и трети) по КВС на 

землището на с.Караново с начин на 

трайно ползване "Пасище,мера".

Акта отписан със зап. № РД-08-

650/08.09.2009 г. 
За имот № 000122 е издаден 

нов АОС № 2198



1267 7/4/2005 Айтос Урегулиран поземлен имот с площ от 
460 кв.м. отреден за индивидуално 

жилищно строителство - УПИ ХХІ - 
713 в кв. 1 по ЗРП на гр. Айтос.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-571/14.12.2006 год.

1268 7/7/2005 Айтос Урегулиран поземлен имот целият с 
площ 3990 кв.м.  отраден за КОО 

представляващ УПИ ІХ в кв. 253 по 

ЗРП на гр. Айтос ведно с 
построените в него сгради: склад с 
канцелария със застроена площ 130 

кв.м., на един етаж, с масивна 

конструкция: паракотелно със 
застроена площ от 71 кв.м.,на един 

етаж, с масивна конструкцияя: 

манипулационна със стъклени 

оранжерии със застроена площ от 78 

кв.м., на един етаж,с масивна 

конструкция: стъклени оранжерии - 2 

бр. с обща застроена площ 282 кв.м., 

на един етаж, с масивна 

конструкция. Всички сгради са 

построени през 1965 год.

На основание Заповед № РД-08-

34/27.01.2009 год. площта в 
раздел № 3 се променя от 3990 

кв.м. на 2285 кв.м.

1269 7/7/2005 Айтос 5/400 кв.м. от Урегулиран поземлен 

имот целият с площ 400 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство представляващ УПИ V - 

2157 в кв.106 на гр. Айтос.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-170/13.04.2007 год.

1270 7/7/2005 Съдиево 5/535 кв.м от Урегулиран поземлен 

имот целият с площ 535 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство представляващ УПИ 

VІІ-211 в кв.19 по ЗРП на с. Съдиево.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-169/13.04.2007 год.



1271 7/7/2005 Караново 155/820 кв.м. от Урегулиран 

поземлен имот целият с площ 820 

кв.м. отреден за индивидуално 

жилищно строителство 

представляващ УПИ ІV -131, общ в 
кв.12 по ЗРП на с. Караново.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-690/01.11.2011 г.

1272 7/7/2005 Айтос 12/420 кв.м. от Урегулиран поземлен 

имот целият с площ 420 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство представляващ УПИ 

VІІІ - 1536 в кв. 34 а по ЗРП на гр. 

Айтос.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-166/13.04.2007 год.

1273 7/7/2005 Лясково 5/1720 кв.м. от Урегулиран поземлен 

имот целият с площ 1720 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство представляващ УПИ VІ-
106 в кв.24 по ЗРП на с. Лясково.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-167/13.04.2007 год.

1274 7/7/2005 Айтос 155/7115 кв.м.  от Урегулиран 

поземлен имот целият с площ 7115 

кв.м. отреден за Мелница 

представляващ УПИ І  в кв. 252 по 

ЗРП на гр. Айтос

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-168/13.04.2007 год.

1275 7/7/2005 Айтос 6/400 кв.м. от Урегулиран поземлин 

имот целият с площ 400 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство представляващ УПИ 

ХІІІ-3524 в кв.196 по ЗРП на гр. 

Айтос.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-165/13.04.2007 год.

1276 7/7/2005 Поляново 10/1535 кв.м. от Урегулиран 

поземлен имот целият с площ 1535 

кв.м. отреден за индивидуално 

жилищно строителство 

представляващ УПИ VІІ -88 в кв. 13 

по ЗРП на с. Поляново.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-164/13.04.2007 год.



1277 7/7/2005 Айтос 10/315 кв.м. от Урегулиран поземлен 

имот целият с площ 315 кв.м. 

отреден за индивидуално жилищно 

строителство представляващ УПИ 

ХІV-4177 в кв. 211 по ЗРП на 

гр.Айтос.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-163/13.04.2007 год.

1278 7/13/2005 Караново Част от урегулиран поземлен имот-
135 /1450 кв.м.(сто тридесет и пет 
кв.м. от хиляда четиристотин и 

петдесет кв.м.) от УПИ VІ -179 в кв.10 

по ЗРП на с.Караново.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-162/13.04.2007 год.

1279 7/13/2005 Съдиево Част от урегулиран поземлен имот - 
20 кв.м./545 кв.м. (двадесет   кв.м. от 
петстотин читирдесет ипет кв.м.) от 
УПИ ІХ - 371 в кв.14 по ЗРП на с. 
Съдиево.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-161/13.04.2007 год.

1280 7/20/2005 Караново земеделска земя  ІХ -та категория 

при неполивни условия, с площ от 
2.001 дка, представляваща имот № 

000111/ имот 111/ по КВС на 

землището на с.Караново, начин на 

трайно ползване "пасище, мера"

Акта отписан със зап. № РД-08-

650/08.09.2009 г. 

1281 10/24/2005 Айтос Урегулиран поземлен имот III-3909 в 
кв. 236 по плана на гр. Айтос, 
отреден за "ИЖС" на площ 355 кв.м.

1282 10/24/2005 Айтос Урегулиран поземлен имот III - 1623 

в кв. 42 по плана  на гр. Айтос, 
отреден "ИЖС" на площ 350 кв.м.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-157/10.04.2007 год.

1283 12/8/2005 Айтос Урегулиран поземлен имот ХV- общ. 

в кв. 4 по плана на гр. Айтос, отреден 

за  "ИЖС" на площ 380 кв.м.

1284 12/15/2005 Айтос Урегулиран поземлен имот III-1872 в 
кв. 117 по плана на гр. 

Айтос,отреден за "ИЖС" на площ 

465 кв.м.

 



1285 12/14/2005 Айтос УПИ ХVII-2431 в кв. 53 по плана на 

гр. Айтос,отреден за "ИЖС" на площ 

300 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-702/28.12.2007 г.

1286 12/14/2005 Айтос  УПИ ХI1203 в кв. 35 по плана на гр. 

Айтос, отреден за  "ИЖС" на площ 

510кв.м.

 Акта отписан със Заповед РД-

08-112/15.03.2006 год.

1287 12/14/2005 Айтос  УПИ  Х-2194 в кв. 48 по плана на гр. 

Айтос, отреден за  "ИЖС" на площ от 
350 кв.м.

Съгласно Заповед № РД-08-

5/08.01.2008 год. площта в 
раздел 3 се променя на 255/350 

кв.м.

Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-231/29.05.2008 г.

1288 12/14/2005 Айтос УПИ ХVI-1887 в кв. 158 по плана на 

гр. Айтос, отреден  за "ИЖС" на 

площ 220 кв. м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-78/02.03.2007 год.

1289 12/13/2005 Айтос  УПИ III-1623 в кв. 42 по плана на 

гр.Айтос, отреден за  "ИЖС" на площ 

350 кв.м.

 Имота е продаден с Договор 

№762/27.12.2005 год.

 Акта отписан със Заповед № РД-

08-77/02.03.2007 год.

1290 12/13/2005 Айтос  УПИ  Х-2535 в кв. 56 по плана на гр. 

Айтос, отреден за  "ИЖС" на площ 

300 кв.м.

1291 12/21/2005 Айтос  УПИ  ХХIV-1168 в кв. 29  по плана на 

гр. Айтос, отреден за  "ИЖС"  на 

площ 315 кв.м.

Акта отписан със Заповед №  РД- 

08- 275 /04.07.2006 год.

1292 12/22/2005 Айтос Уригулиран поземлен имот Х-873 в 
кв. 1

Община Айтос Булстат - № 

000056764Ю; Д№1020010653

1293 12/22/2005 Айтос  УПИ  ХVII-общ. в кв. 6 по плана на 

гр. Айтос, отреден за "ИЖС" на площ 

295 кв.м.

1294 12/22/2005 Айтос  УПИ  ХI-1193 в кв. 34 по плана на гр. 

Айтос, отреден за "ИЖС" на площ 

285 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-361/01.02.2006 г.

1295 12/28/2005 Айтос  УПИ  IV - 1989 в кв. 118 по плана на 

гр. Айтос , отреден за "ИЖС" на 

площ 50 кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-537 от 26.09.2007 год.



1296 12/8/2005 Айтос "Кайнака"   1. Водохващане, каптаж ж.б. 

конструкция с ширина 2.00 м.(два м.) 

и дължина 3.00 м.(три м.), ограда от 
цимент, колове и бодлива тел с 
ширина 7.00 м. (седем м.) и дължина 

8.00 м.(осем м.)  

  2. Водопровод метални  тръби ?100 

мм.с дължина 4350 м.(четири хиляди 

триста петдесет м.) от 
водохващането до водоема.

  3. Водоем ж.б. конструкция с 
ширина 6 м.(шест м.), дължина 10 

м.(десет м.), височина 2.50 м.(два м. 

И 50 см), водни камери с обем 80 

(осемдесет) куб.м., една суха камера 

70 (седемдесет) куб.м.

Съоръженията са в експлоатация от 
1985 год.

Местонахождение:

Обл..Бургас,  общ. Айтос.
1 Водохващане - построено в 
поз. имот № 000083 ДГФ, м. 

"Ляската", землище на с Лясково
 2.Водопровод, прокаран през 
следните земеделски имоти: № 

000083 по КВС на с. Лясково, в 
землището на гр. Айтос:  черен 

път  с о.т. 
99,98,97,101,103,105,169,168,16

7,166,164, стар път Айтос - 
с.Ръжица с 
о.т.211,213,216,219,224-пресича 

пътя, следва източната му 
страна, от дере № 265-по пътя 

за парка, през имоти № 

488,571,606,496

3.Водоем, построен в имот № 

496-общински, АОС № 

439/08.09.1999 г. по КВС на 

гр.Айтос

1297 12/27/2005 Айтос Обществена тоалетна, ЗП 7,40 кв.м. 

/седем кв.м. и 400 кв.см/, построена 

1966 год. 

Урегулиран поземлен имот III /трети/ 

в кв. 119"в" /сто и деветнадесети, б 

"в"/ с площ 505 кв.м. /петстотин и пет 
кв.м./, отреден за " озеленяване "

Поради допусната явна 

фактическа грешка в раздел № 

3 застроената площ  на сградата 

вместо 7.40 кв.м. да се чете 

74.00 кв.м.

Съгласно Протокол за 

измерване от 17.11.2015г. и 

приложена схема към проекта за 

разпределение, общата 

застроена площ е 81,48 кв.м., в 
това число: застройка-59,02 

кв.м. и стъпала-22,46 кв.м. 


