АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2008г.-31.12.2008г.
Документ №

Дата

Населено място

Местност

Описание

1514

1/2/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД331 /поземлен имот триста тридесет 08-511/01.09.2008 г.
и първи/ в местност "Кокар бунар" с
площ 500 кв.м. /петстотин кв.м./ в
землището на с. Тополица

Забележки

1516

1/2/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД332 /поземлен имот триста тридесет 08-511/01.09.2008 г.
и втори/ в местност "Кокар бунар" с
площ 500 кв.м. /петстотин кв.м./ в
землището на с. Тополица

1517

1/2/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД333 /поземлен имот триста тридесет 08-511/01.09.2008 г.
и трети/ в местност "Кокар бунар" с
площ 405 кв.м. /четиристотин и пет
кв.м./ в землището на с. Тополица

1518

1/2/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД334 /поземлен имот триста тридесет 08-511/01.09.2008 г.
и четвърти/ в местност "Кокар бунар"
с площ 565 кв.м. /петстотин
шестдесет и пет кв.м./ в землището
на с. Тополица

1521

1/2/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 182 /поземлен имот сто
осемдесет и втори/ в местност
"Кокар бунар" с площ 520 кв.м.
/петстотин и двадесет кв.м./ в
землището на с. Тополица

Акта отписан със Заповед № РД08-511/01.09.2008 г.

1522

1/2/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД183 /поземлен имот сто осемдесет и 08-511/01..09.2008 г.
трети/ в местност "Кокар бунар" с
площ 585 кв.м. /петстотин осемдесет
и пет кв.м./ в землището на с.
Тополица

1523

1/2/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД184 /поземлен имот сто осемдесет и 08-511/01.09.2008 г.
четвърти/ в местност "Кокар бунар" с
площ 715 кв.м. /седемстотин и
петнадесет кв.м./ в землището на с.
Тополица

1524

1/3/2008

Айтос

"Слънчева лъка"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД664 / поземлен имот шестстотин
08-445/23.07.2008 г.
шестдесет и четвърти/ в местност
"Слънчева лъка" с площ 1000 кв.м.
/хиляда кв.м./ в землището на гр.
Айтос

1525

1/3/2008

Айтос

"Слънчева лъка"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със зап. № РД-08443 /поземлен имот четиристотин
334/06.07.2009 г.
четиридесет и трети/ в местност
"Слънчева лъка/ с площ 1600 кв.м.
/хиляда и шестстотин кв.м./ в
землището на гр. Айтос

1526

1/3/2008

Айтос

"Слънчева лъка"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД08-446/23.07.2008 г.
154 /поземлен имот сто петдесет и
четвърти/ в месност "Слънчева лъка"
с площ 1065 кв.м. /хиляда шестдесет
и пет кв.м./ в землището на гр. Айтос

1527

1/3/2008

Айтос

"Набожната къща"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
280 /поземлен имот двеста и
осемдесети/ в местност "Набожната
къща" с площ 585/1130 кв.м.
/петстотин осемдесет и пет от
хиляда сто и тридесет кв.м./ в
землището на гр. Айтос

На основание Заповед № РД-0819/12.01.2010 г. площта в раздел
№ 3 се променя от 585/1130
кв.м. на 585/1160 кв.м.
Акта отписан със заповед № РД08-149/01.03.2010 г.

1528

1/4/2008

Съдиево

Общинска част от 45 кв.м.
Актът е отписан със Заповед №
/четиридесет и пет кв.м./ от УПИ ХРД-08-190/29.04.2008 г.
267 /десети за двеста шестдесет и
седми/ в кв.46 /четиридесет и шести/
по плана на с. Съдиево, целият с
площ от 1200 кв.м. /хиляда и двеста
кв.м./

1529

1/4/2008

Съдиево

Актът е отписан със Заповед №
Общинска част от 75 кв.м.
РД-08-189/29.04.2008 г.
/седемдесет и пет кв.м./ от УПИ ХI267 единадесети за двеста
шестдесет и седми/ в кв. 46
/четиридесет и шести/ по плана на с.
Съдиево, целият с площ от 1380
кв.м. /хиляда триста и осемдесет
кв.м./

1530

1/9/2008

Тополица

1531

1/10/2008

Айтос

Общинска част от 70 /седемдесет/
Актът е отписан със Заповед №
кв.м. от УПИ I-4457 /първи за четири РД-08-177/18.04.2008 г.
хиляди четиристотин петдесет и
седми/ в кв. 5 Б /пети Б/ по плана на
гр. Айтос, целият с площ 1465
/хиляда четиристотин шестдесет и
пет/ кв.м.

1532

1/22/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХVIII1953 /осемнадесети за хиляда
деветстотин петдесет и трети/ в кв.
159 /сто петдесет и девети/ по плана
на гр. Айтос, отреден за "ИЖС" на
площ 415 /четиристотин и
петнадесет/ кв.м.

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / Акта отписан със Заповед № РДПИ 330 /поземлен имот триста и
08-511/01.09.2008 г.
тридесети/ в местност "Кокар бунар"
с площ 990 /деветстотин и
деветдесет/ кв.м. в землището на с.
Тополица

1533

1/23/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД236 /поземлен имот двеста тридесет 08-511/01.09.2008 г.
и шести/ в местност "Кокар бунар" с
площ 470 /четиристотин и
седемдесет / кв.м. в землището на с.
Тополица.

1534

1/24/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ ПИ - 200 /поземлен имот двеста/ в
местност "Кокар бунар" с площ 340
/триста и четиридесет/ кв.м. в
землището на с. Тополица.

1535

1/24/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 отЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със зап. № РД-08- 201 /поземлен имот двеста и първи/ 29/23.01.2009 г.
в местност "Кокар бунар" с площ
1005 /хиляда и пет/ кв.м. в
землището на с. Тополица.

1536

1/24/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ/ Акта отписан със Заповед № РДПИ 167 /поземлен имот сто
08-463/23.07.2008 г.
шестдесет и седми/ в местност
"Ляската" с площ 930 /деветстотин и
тридесет/ кв.м. в землището на гр.
Айтос.

1537

1/24/2008

Айтос

"Ляската"

Акта отписан със Заповед № РДЗемеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ/ ПИ 169 /поземлен имот сто
08-464/23.07.2008 г.
шестдесет и девети/ в местност
"Ляската" с площ 430 /четиристотин
и тридесет/ кв.м. в землището на гр.
Айтос.

1538

1/24/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ/ Акта отписан със Заповед №РДПИ 170 /поземлен имот сто и
08-462/23.07.2008г.
седемдесети/ в местност "Ляската" с
площ 430 /четиристотин и тридесет/
кв.м. в землището на гр. Айтос.

1540

1/30/2008

Айтос

"Набожната къща"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 375 /поземлен имот триста
седемдесет и пети/ в месност
"Набожната къща" с площ 1490
/хиляда четиристотин и деветдесет/
кв.м. в землището на гр. Айтос.

Акта отписан със зап. № РД-0829/23.01.2009 г.

Акта отписан със Заповед № РД08-644/15.10.2008 г.

1541

1/30/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 200 /поземлен имот двеста/ с
площ 1760 /хиляда седемстотин и
шестдесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.

Акта отписан със Заповед № РД08-452/23.07.2008 г.

1542

1/31/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД133 /поземлен имот сто тридесет и
08-644/15.10.2008 г.
трети/ с площ 1890 /хиляда
осемстотин и деветдесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен

1543

1/31/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ/ ПИ 234 /поземлен имот двеста
тридесет и четвърти/ с площ 1095
/хиляда деветдесет и пет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

Акта отписан със Заповед №РД08-457/23.07.2008 г.

1544

1/31/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 183 /поземлен имот сто
осемдесет и трети/ с площ 930
/деветстотин итридесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

Акта отписан със Заповед № РД08-456/23.07.2008 г.

1545

1/31/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / Акта отписан със Заповед № РДПИ 122 /поземлен имот сто двадесет 08-454/23.07.2008 г.
и втори/ с площ 1625 /хиляда
шестстотин двадесет и пет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1546

1/31/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / Акта отписан със Заповед № РДПИ 146 /поземлен имот сто
08-455/23.07.2008 г.
четиридесет и шести/ с площ 4400
/четири хиляди и четиристотин/ кв.м.
в землището на с. Мъглен.

1548

2/1/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД59 /поземлен имот петдесет и
08-467/23.07.2008 г.
девети/ с площ 1880 /хиляда
осемстотин и осемдесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1549

2/1/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 213 /поземлен имот двеста и
тринадесети/ с площ 1090 /хиляда и
деветдесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.

1550

2/1/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 119 /поземлен имот сто и
деветнадесети/ с площ 870
/осемстотин и седемдесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1551

2/1/2008

Мъглен

Акта отписан със зап. № РД-08Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 154 /поземлен имот сто петдесет 617/06.10.2008 г.
и четвърти/ с площ 1090 /хиляда и
деветдесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.

1552

2/5/2008

Пирне

Общинска част от 319 /триста и
деветнадесет/ кв.м. от УПИ I-135
/първи за сто тридесет и пети/ в кв.
23 /двадесет и трети/ по плана на с.
Пирне, целият с площ от 1702
/хиляда седемстотин и два/ кв.м.

1553

2/5/2008

Съдиево

Актът е отписан със Заповед №
Общинска част от 82 /осемдесет и
РД-08-197/07.05.2008 г.
два/ кв.м. от УПИ ХIII-302
/тринадесети за триста и втори/ в кв.
7 /седми/ по плана на с. Съдиево,
целият с площ от 570 /петстотин и
седемдесет/ кв.м.

1556

2/7/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Акта е отписан със зап. № РД-08618/06.10.2008 г.

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД270 /поземлен имот двеста и
08-511/01.09.2008 г.
седемдесети/ с площ 455
/четиристотин петдесет и пет/ кв.м. в
землището на с. Тополица.

1557

2/7/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД269 /поземлен имот двеста
08-511/01.09.2008 г.
шестдесет и девети/ с площ 465
/четиристотин шесдесет и пет/ кв.м.
в землището на с. Тополица.

1558

2/7/2008

Айтос

Провадийско шосе

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД316 /поземлен имот триста и
08-511/01.09.2008 г.
шестнадесети/ в местност
"Провадийско шосе" с площ 1140
/хиляда сто и четиридесет/ кв.м. в
землището на гр. Айтос.

1559

2/11/2008

Мъглен

1560

2/11/2008

Мъглен

1561

2/12/2008

Мъглен

1562

2/12/2008

Мъглен

1563

2/12/2008

Мъглен

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
160 /поземлен имот сто и
шестдесети/ с площ 920
/деветстотин и двадесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.
Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
140 /поземлен имот сто и
четиридесети/ с площ 1200 /хиляда и
двеста/ кв.м. в землището на с.
Мъглен
Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
181 /поземлен имот сто осемдесет и
първи/ с площ 2465 /две хиляди
четиристотин шестдесет и пет/ кв.м.
в землището на с. Мъглен.

Акта отписан със Заповед №РД08-461/23.07.2008г.

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
37 /поземлен имот тридесет и седми/
с площ 2045 /две хиляди
четиридесет и пет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.
Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 246 /поземлен имот двеста
четиридесет и шести/ с площ 965
/деветстотин шесдесет и пет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

Акта отписан със Заповед № РД08-447/23.07.2008 г.

Акта отписан със Заповед №РД08-460/23.07.2008г.

Акта отписан със Заповед № РД08-450/23.07.2008 г.

Акта отписан със Заповед № РД08-458/23.07.2008 г.

1564

2/12/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
49 /поземлен имот четиридесет и
девети/ с площ 1265 /хиляда двеста
шестдесет и пет/ кв.м. в землището
на с. Мъглен.

1565

2/12/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД139 /поземлен имот сто тридесет и
08-644/15.10.2008 г.
девети/ с площ 820 /осемстотин и
двадесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.

1566

2/12/2008

Мъглен

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
254 /поземлен имот двеста петдесет
и четвърти/ с площ 2370 /две хиляди
триста и седемдесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1567

2/12/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД137 /поземлен имот сто тридесет и
08-644/15.10.2008 г.
седми/ с площ 1545 /хиляда
петстотин четиридесет и пет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1568

2/12/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД67 /поземлен имот шестдесет и
08- 448/23.07.2008 г.
седми/ с площ 700 /седемстотин/
кв.м. в землището на с. Мъглен.

1569

2/12/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД66 /поземлен имот шестдесет и
08-449/23.07.2008 г.
шести/ с площ 1475 /хиляда
четиристотин седемдесет и пет/ кв.м.
в Землището на с. Мъглен.

1570

2/12/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед №РД73 /поземлен имот седемдесет и
08-644/15.10.2008 г.
трети/ с площ 1150 /хиляда сто и
петдесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.

1571

2/13/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД251 /поземлен имот двеста петдесет 08-511/01.09.2008 г.
и първи/ в местност "Кокар бунар" с
площ 460 /четиристотин и
шестдесет/ кв.м. в землището на с.
Тополица.

1572

2/13/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД218 /поземлен имот двеста и
08-511/01.09.2008 г.
осемнадесети/ с площ 445
/четиристотин четиридесет и пет/
кв.м. в землището на с. Тополица.

1573

2/13/2008

Айтос

Общинска част от 5 /пет/ кв.м. от
Акта отписан със Заповед № РД08-281/30.06.2008 г.
УПИ ХIII-151 /тринадесети за сто
петдесет и първи/ в кв. 202 /двеста и
втори/ по плана на гр. Айтос, целият
с площ от 590 /петстотин и
деветдесет/ кв.м.

1574

2/21/2008

Айтос

Общински склад на един етаж,
масивна конструкция с ЗП 180 кв.м.
построен през 1984 год.
Склада е построен върху два
общински парцела актувани с АОС
№ 1049 и № 1048 с обща площ
599.84 кв.м.

1575

2/21/2008

Айтос

"Набожната къща"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед №РД278 /поземлен имот двеста
08-644/15.10.2008 г.
седемдесет и осми/ в местност
"Набожната къща" с площ 1480
/хиляда четиристотин и осемдесет/
кв.м. в землището на гр. Айтос.

1576

2/21/2008

Айтос

"Набожната къща"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ ПИ 279 /поземлен имот двеста
седемдесет и девети/ в местност
"Набожна къща" с площ 1000
/хиляда/ кв.м. в землището на гр.
Айтос.

1577

2/21/2008

Мъглен

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
68 /поземлен имот шестдесет и
осми/ с площ 550 /петстотин
петдесет и пет/ кв.м. в землището на
с. Мъглен.

Акта отписан със Заповед № РД08-644/15.10.2008 г.

1578

2/21/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
115 /поземлен имот сто и
петнадесети/ с площ 2165 /две
хиляди сто шестдесет и пет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен

1579

2/21/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
111 /поземлен имот сто и
единадисети/ с площ 2585 /две
хиляди петстотин осемдесет и пет/
кв.м. в землището на с. Мъглен.

1580

2/21/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД255 /поземлен имот двеста петдесет 08-110/05.03.2009 г.
и пети/ с площ 1750 /хиляда
седемстотин и петдесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1581

2/21/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД268 /поземлен имот двеста
08-110/05.03.2009 г.
шестдесет и осми/ с площ 1500
/хиляда и петстотин/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1582

2/21/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД271 /поземлен имот двеста
08-110/05.03.2009 г.
седемдесет и първи/ с площ 1290
/хиляда двеста и деветдесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1583

2/21/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД244 /поземлен имот двеста
08-110/05.03.2009 г.
четиридесет и четвърти/ с площ 1300
/хиляда и триста/ кв.м. в землището
на с. Мъглен.

1584

2/21/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД192 /поземлен имот сто деветдесет и 08-110/05.03.2009 г.
втори/ с площ 665 /шестстотин
шестдесет и пет/ кв.м. в землището
на с. Мъглен.

1585

2/22/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
250 /поземлен имот двеста и
петдесети/ с площ 1650 /хиляда
шестстотин и петдесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1586

2/22/2008

Мъглен

1587

2/22/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
102 /поземлен имот сто и втори/ с
площ 770 /седемстотин и
седемдесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.
Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
177 /поземлен имот сто седемдесет
и седми/ с площ 785 /седемстотин
осемдесет и пет/ кв.м. в землището
на с. Мъглен.

1588

2/22/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД223 /поземлен имот двеста двадесет 08-644/15.10.2008 г.
и трети/ с площ 1120 /хиляда сто и
двадесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.

1589

2/22/2008

Мъглен

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
57 /поземлен имот петдесет и седми/
с площ 1435 /хиляда четиристотин
тридесет и пет/ кв.м. в землището на
с. Мъглен.

1590

2/25/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД141 /поземлен имот сто четиридесет 08-453/23.07.2008 г.
и първи/ с площ 1245 кв.м. /хиляда
двеста четиридесет и пет кв.м./ в
землището на с. Мъглен.

1591

2/25/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД202 /поземлен имот двеста и втори/ с 08-451/23.07.2008 г.
площ 750 кв.м. /седемстотин и
петдесет кв.м./ в землището на с.
Мъглен.

Акта отписан със Заповед № РД08-466/23.07.2008 г.

Акта отписан със Заповед № РД08-644/15.10.2008 г.

1592

2/25/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД08-110/05.03.2009 г.
242 /поземлен имот двеста
четиридесет и втори/ с площ 3820
кв.м. /три хиляди осемстотин и
двадесет кв.м./ в землището на с.
Мъглен.

1593

2/25/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
162 /поземлен имот сто шестдесет и
втори/ с площ 1285 кв.м. /хиляда
двеста осемдесет и пет кв.м./ в
землището на с. Мъглен.

1594

2/25/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД190 /поземлен имот сто и
08-644/15.10.2008 г.
деветдесети/ с площ 4500 кв.м.
/четири хиляди и петстотин кв.м./ в
землището на с. Мъглен.

1595

2/25/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД226 /поземлен имот двеста двадесет 08-465/23.07.2008 г.
и шести/ с площ 1240 кв.м. /хиляда
двеста и четиридесет кв.м./ в
землището на с. Мъглен.

1596

2/25/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
151 /поземлен имот сто петдесет и
първи/ с площ 1215 кв.м. /хиляда
двеста и петнадесет кв.м./ в
землището на с. Мъглен.

1597

2/25/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
243 /поземлен имот двеста
четиридесет и трети/ с площ 785
кв.м. /седемстотин осемдесет и пет
кв.м./ в землището на с. Мъглен.

1598

2/25/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
180 /поземлен имот сто и
осемдесети/ с площ
480/четиристотин и осемдесет/ кв.м.
в землището на с. Мъглен

1599

2/26/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД08-459/23.07.2008 г.
47 /поземлен имот четиридесет и
седми/ с площ 1120 кв.м. /хиляда сто
и двадесет кв.м./ в землището на с.
Мъглен.

1600

2/26/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
232 /поземлен имот двеста тридесет
и втори/ с площ 1020 кв.м. /хиляда и
двадесет кв.м./ в землището на с.
Мъглен.

1601

2/26/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със зап. №РД-08270 /поземлен имот двеста и
545/21.07.2009 г.
седемдесети/ с площ 1065 кв.м.
/хиляда шестдесет и пет кв.м./ в
землището на с. Мъглен.

1602

2/26/2008

Айтос

Общинска част от 29 /двадесет и
девет/ кв.м. от УПИ VIII-310 /осми за
триста и десети/ в кв. 145 /сто
четиридесет и пети/ по плана на гр.
Айтос, целият с площ от 221 /двеста
двадесет и един/ кв.м.

1603

2/26/2008

Дрянковец

Общинска част от 58 /петдесет и
осем/ кв.м. от УПИ Х-206 /десети за
двеста и шести/ в кв. 32 /тридесет и
втори/ по плана на с. Дрянковец,
целият с площ от 1244 /хиляда
двеста четиридесет и четири/ кв.м.

1604

2/26/2008

Дрянковец

Общинска част от 10 /десет/ кв.м. от Актът отписан със Заповед №
УПИ IХ-206 /девети за двеста и
РД-08-249/09.06.2008 г.
шести/ в кв.32 /тридесет и втори/ по
плана на с. Дрянковец, целият с
площ от 1512 /хиляда петстотин и
дванадесет/ кв.м.

Актът отписан със Заповед №
РД-08-250/09.06.2008 г.

1605

2/28/2008

Айтос

"Алтън търла"

Училищен фонд - нива
земеделска земя в землището на гр.
Айтос с площ 23.707 дка. /двадесет и
три декара и седемстотин и седем
кв.м./ с начин на трайно ползване
"Нива" и категория при не поливни
условия "Трета" - имот № 424022

1606

3/12/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД08-511/01.09.2008 г.
158 /поземлен имот сто петдесет и
осми/ с площ 880 /осемстотин и
осемдесет/ кв.м. в землището на с
Тополица.

1607

3/12/2008

Айтос

Общинска част от 7 /седем/ кв.м. от Акта отписан със Заповед № РДУПИ I-3381 /първи за три хиляди
08-547/16.09.2008 г.
триста осемдесет и първи/ в кв. 199
/сто деветдесет и девети/ по плана
на гр. Айтос, целият с площ 487
/четиристотин осемдесет и седем/
кв.м.

1608

3/20/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД123 /поземлен имот сто двадесет и 08-644/15.10.2008 г.
трети/ с площ 480 /четиристотин и
осемдесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен

1609

3/20/2008

Мъглен

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД147 /поземлен имот сто четиридесет 08-644/15.10.2008 г.
и седми/ с площ 2500 /две хиляди и
петстотин/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.

1610

3/20/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД182 /поземлен имот сто осемдесет и 08-644/15.10.2008 г.
втори/ с площ 680 /шестстотин и
осемдесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.

1611

3/20/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
194 /поземлен имот сто деветдесет и
четвърти/ с площ 1190 /хиляда сто и
деветдесет/ кв. м. в землището на с.
Мъглен.

1612

3/20/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
170 /поземлен имот сто и
седемдесети/ с площ 4260 /четири
хиляди двеста и шестдесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен

1613

3/20/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД256 /поземлен имот двеста петдесет 08-644/15.10.2008 г.
и шести/ с площ 1070 /хиляда и
седемдесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.

1614

3/20/2008

Мъглен

Акта отписан със Заповед № РД08-644/15.10.2008 г.

1615

3/20/2008

Мъглен

1616

3/20/2008

Мъглен

Земеделска земя /§4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
106 /поземлен имот сто и шести/ с
площ 940 /деветстотин и
четиридесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.
Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
125 /поземлен имот сто двадесет и
пети/ с площ 1060 /хиляда и
шестдесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.
Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
269 /поземлен имот двеста
шестдесет и девети/ с площ 2010
/две хиляди и десет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен

1617

4/3/2008

Айтос

Общинска част от 12 кв.м.
/дванадесет кв.м./ от УПИ I-4179
/първи за четири хиляди сто
седемдесет и девети/ в кв. 211
/двеста и единадесети/ по плана на
гр. Айтос, целият с площ от 336
/триста тридесет и шест/ кв.м.

Актът отписан със Заповед №
РД-08-254/11.06.2008 г.

Акта отписан със Заповед № РД08-664/15.10.2008 г.

1618

4/3/2008

Айтос

Общинска част от 7 /седем/ кв.м. от Акта отписан със Заповед № РД08-259/12.06.2008 г.
УПИ IV-531 /четвърти за петстотин
тридесет и първи/ в кв. 148 /сто
четиридесет и осми/ по плана на гр.
Айтос, целият с площ от 246 /двеста
четиридесет и шест/ кв.м.

1619

4/29/2008

Съдиево

1. Част от урегулиран поземлен
имот VII /седми/ в кв. 7 /седми/ по
плана на с. Съдиево, отреден за
"ПЕРАЛНЯ" на площ 304/342 /триста
и четири от триста четиридесет и
два/ кв.м.
2. Сграда "ПЕРАЛНЯ", на един
етаж, с паянтова конструкция,
построена през 1974 год. със
застроена площ /ЗП/ 132 кв.м.

1620

4/3/2008

Карагеоргиево

Общинска част от 21 /двадесет и
един/ кв.м. от УПИ Х-80 /десети за
осемдесети/ в кв. 9 /девети/ по плана
на с. Карагеоргиево, целият с площ
от 530 /петстотин и тридесет/ кв.м.

1621

4/3/2008

Тополица

Общинска част от 33 /тридесет и три/ Акта отписан със Заповед № РДкв.м. от УПИ III-186 /трети за сто
08-548/16.09.2008 г.
осемдесет и шести/ в кв. 27
/двадесет и седми/ по плана на с.
Тополица, целият с площ 627
/шестстотин двадесет и седем/ кв.м.

1622

4/7/2008

Айтос

"Набожната къща"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 248 /поземлен имот двеста
четиридесет и осми/ в местност
"Набожната къща" с площ 940
/деветстотин и четиридесет/ кв.м. в
землището на гр. Айтос

На основание Заповед № РД-08431/14.07.2010 г. площта в
раздел № 3 се променя от 940
квм. на 934 кв.м. - Скица №
450/11.05.2010 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-739/08.11.2010 г.

1623

4/8/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот VI-3541
/шести за три хиляди петстотин
четиридесет и първи/ в кв. 195 /сто
деветдесет и пети/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ
480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м.

1624

4/15/2008

Тополица

Акта отписан със Заповед № РДОбщинска част от 262 /двеста
шестдесет и два/ кв.м. от УПИ ХІ-105 08-546/16.09.2008 г.
/единадесети за сто и пети/ в кв. 5
/пети/ по плана на с. Тополица,
целият с площ 1172 /хиляда сто
седемдесет и два/ кв.м.

1625

4/18/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот ІІІ - 1206
/трети за хиляда двеста и шести/ в
кв. 35 /тридесет и пети/ по плана на
гр. Айтос, отреден за "ИЖС" на площ
265/двеста шестдесет и пет/ кв.м.

1626

4/21/2008

Айтос

Жилище /апартамент/ в бл.1/първи/,
вх.А, ет.2 /втори/, ап.2 /втори/ със
застроена площ от 34.94 /тридесет и
четири кв.м. и деветдесет и четири
кв.см./ кв.м. състоящо се от : дневна,
кухня-бокс и антре, ведно с избено
помещение № 2 /втори/ в същата
сграда, както и 0.513 % ид.ч. от
общите части на сградата и 0.513
ид.ч. от правото на строеж върху ПИ
№ 5 /пети/, в кв. 124 /сто двадесет и
четвърти/

1627

4/23/2008

Пирне

Урегулиран поземлен имот ІХ
/девети/ в кв.4 /четвъри/ по плана на
с. Пирне, отреден за "ИЖС" на площ
от 800 /осемстотин/ кв.м.

1628

4/23/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХIV-1897
/четиринадесети за хиляда
осемстотин деветдесет и седми/ в
кв. 156 /сто петдесет и шести/ по
плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ от 562 /петстотин
шестдесет и два/ кв.м.

1629

4/25/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот І /първи/
в кв.123 /сто двадесет и трети/ по
плана на гр. Айтос, отреден за
"Административна сграда" на площ
от 466 /четиристотин шестдесет и
шест/ кв.м.

1630

4/25/2008

Айтос

Общинска част от 309 /триста и
Акта отписан със зап. № РД-08девет/ кв.м. от УПИ III-4463 /трети за 698/10.11.2008 г.
четири хиляди четиристотин
шестдесет и трети/ в кв. 8 "А" /осем
буква "А"/ по плана на гр. Айтос,
целият с площ от 604 /шестстотин и
четири/ кв.м.

1631

5/7/2008

Съдиево

1. Урегулиран поземлен имот V
/пети/ в кв. 19 /деветнадесети/ по
плана на с. Съдиево, отреден за
"Училище" на площ от 5885 /пет
хиляди осемстотин осемдесет и пет/
кв.м.
2. Сграда със застроена площ от
236 /двеста тридесет и шест/ кв.м., с
масивна конструкция, на един етаж с
маза, построена през 1936 год.

1632

5/8/2008

Айтос

Общинска част от 3 /три/ кв.м. от
Акта отписан със Заповед № РДУПИ ХVII-584 /седемнадесети за
08-545/16.09.2008 г.
петстотин осемдесет и четвърти/ в
кв. 173 /сто седемдесет и трети/ по
плана на гр. Айтос, целият с площ от
625 /шестстотин двадесет и пет/
кв.м.

1633

5/8/2008

Айтос

"Набожната къща"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед №РД303 /поземлен имот триста и трети/ в 08-110/05.03.2009 г.
местност "Набожната къща" с площ
1180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м. в
землището на гр. Айтос.

1634

5/8/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД132 /поземлен имот сто тридесет и
08-110/05.03.2009 г.
втори/ с площ 915 /деветстотин и
петнадесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.

1635

5/8/2008

Мъглен

Земеделска земя / §4 от ЗСПЗЗ8/ ПИ 184 /поземлен имот сто
осемдесет четвърти/ с площ 1080
/хиляда и осемдесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1636

5/8/2008

Мъглен

1637

5/9/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
258 /поземлен имот двеста петдесет
и осми/ с площ 1200 /хиляда и
двеста/ кв.м. в землището на с.
Мъглен
Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
239 /поземлен имот двеста тридесет
и девети/ с площ 1175 /хиляда сто
седемдесет и пет/ кв.м. в землището
на с. Мъглен.

1638

5/9/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ ПИ 148 /поземлен имот сто
четиридесет и осми/ с площ 935
/деветстотин тридесет и пет/ кв.м. в
землището на с Мъглен.

1639

5/9/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 224 /поземлен имот двеста
двадесет и четвърти/ с площ 1115 /
хиляда сто и петнадесет / кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1640

5/9/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 225 /поземлен имот двеста
двадесет и пети/ с площ 1200
/хиляда и двеста/ кв.м. в землището
на с. Мъглен.
Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД31 /поземлен имот тридесет и първи/ 08-717/21.11.2008 г.
с площ 800 /осемстотин/ кв.м. в
землището на с. Тополица

1641

5/9/2008

Тополица

"Кокар бунар"

1642

5/9/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Акта отписан със Заповед № РДЗемеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 96 /поземлен имот деветдесет и 08-717/21.11.2008 г.
шести/ с площ 1080 /хиляда и
осемдесет/ кв.м. в землището на с.
Тополица.

1643

5/9/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 335 /поземлен имот триста
тридесет и пети/ с площ 520
/петстотин и двадесет/ кв.м. в
землището на с. Тополица.

1644

5/9/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / Акта отписан със Заповед № РДПИ 216 /поземлен имот двеста и
08-717/21.11.2008 г.
шестнадесети/ с площ 270 /двеста и
седемдесет/ кв.м. в землището на с.
Тополица.

1645

5/9/2008

Тополица

1646

5/17/2008

Айтос

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 238 /поземлен имот двеста
тридесет и осми/ с площ 750
/седемстотин и петдесет/ кв.м. в
землището на с. Тополица.
"Лесопарк"

Комплекс "Алея на старите занаяти"
( Генгер ) е застроен върху:
Земя извън регулация в землището
на гр. Айтос част от "Лесопарк" с
площ 4890 /четири хиляди
осемстотин и деветдесет/ кв.м. с
начин на трайно ползване "Др.
селищна територия" - имот №
000783

Акта отписан със Заповед № РД08-717/21.11.2008 г.

Акта отписан със Заповед № РД08-717/21.11.2008 г.

1647

7/17/2008

Айтос

"Лесопарк"

Имот № 1, съставна част на
общински комплекс "Алея на старите
занаяти", построен в м."Лесопарк"
представляващ:
1.Склад на един етаж, масивна
конструкция, със ЗП 73,29 кв.м.,
построен 1990 г.
2.Навес, тристранно изграден, на
един етаж, дървена конструкция,
със ЗП 31,74 кв.м., построен 2001 г.
3.Навес, тристранно изграден, на
един етаж, дървена конструкция,
със ЗП 18,74 кв.м., построен 2001 г.

Имота е разположен в североизточната част на ПИ № 000783.
Поземления имот е вписан в
АОС № 1646

1648

5/13/2008

Айтос

"Лесопарк"

Имот № 2 , съставна част на
общински комплекс "Алея на старите
занаяти", построен в м."Лесопарк",
представляващ:
Механа "Воденицата", на един етаж
с мазе, масивна конструкция, със ЗП
132,61 кв.м., построена 1989 г.,

Имота е разположен в югоизточната част на ПИ № 000783.
Поземления имот е вписан в
АОС № 1646

1649

5/15/2008

Айтос

"Лесопарк"

Имот № 3, съставна част на
общински комплекс "Алея на старите
занаяти", построен в м. "Лесопарк",
представляващ:
Стаи за настаняване 4 бр. на два
етажа, масивна конструкция, ЗП
72,48 кв.м., построени 1987 г.

Имота е разположен в североизточната част на ПИ № 000783.
Поземления имот е вписан в
АОС № 1646.

1650

5/15/2008

Айтос

"Лесопарк"

Имот № 4, съставна част на
Имота е разположен в средата
общински комплекс "Алея на старите на ПИ № 000783. Поземления
имот е вписан в АОС № 1646
занаяти", построен в м."Лесопарк",
представляващ:
Фурна за хляб на един етаж, масивна
конструкция, ЗП 65,59 кв.м.,
построена 1987 г.

1651

5/15/2008

Айтос

"Лесопарк"

Имота е разположен в средата
Имот № 5, съставна част на
общински комплекс "Алея на старите на ПИ № 000783. Поземления
имот е вписан в АОС № 1646.
занаяти", построен в м."Лесопарк",
представляващ:
Сграда с масивна конструкция на
един етаж с мазе, ЗП 110,28 кв.м.,
построена 1987 г.
Стаи за настаняване 2 бр. и
занаятчийница

1652

5/15/2008

Айтос

"Лесопарк"

Имот № 6, съставна част на
Имота е разположен в средата
общински комплекс "Алея на старите на ПИ № 000783. Поземления
имот е вписан в АОС № 1646.
занаяти", построен в м."Лесопарк",
представляващ:
1.Сграда с масивна констуркция, на
два етажа, ЗП 94,33 кв.м., построена
1987 г.
Първи етаж - 2 занаятчийници, втори
етаж - етнографска експозиция.
2.Склад с масивна конструкция, на
един етаж, ЗП 15,95 кв.м., построен
1987 г.

1653

5/16/2008

Айтос

"Лесопарк"

Имот № 7, съставна част на
общински комплекс "Алея на старите
занаяти", построен в м."Лесопарк",
представляващ:
Сграда с масивна констуркция, на
два етажа, ЗП 39,39 кв.м., построена
1987 г.
Първи етаж - пералня, втори етаж - 2
стаи за настаняване.

Имота е разположен в югозападната част на ПИ № 000783.
Поземления имот е вписан в
АОС № 1646.

1654

5/16/2008

Айтос

"Лесопарк"

Имот № 8, съставна част на
общински комплекс "Алея на старите
занаяти", построен в м."Лесопарк",
представляващ:
Сграда с масивна констуркция, на
един етаж, ЗП 39,01 кв.м., построена
1987 г.
Две помещения-занаятчийници

Имота е разположен югозападната.част на ПИ № 000783.
Поземления имот е вписан в
АОС № 1646.

1655

5/16/2008

Айтос

"Лесопарк"

Имота е разположен в
Имот № 9, съставна част на
общински комплекс "Алея на старите западната част на ПИ № 000783.
занаяти", построен в м."Лесопарк",
Поземления имот е вписан в
представляващ:
АОС № 1646.
Сграда с масивна констуркция, на
два етажа, ЗП 91,13 кв.м., построена
1987 г.
Първи етаж: кафе-аперитив, втори
етаж-администрация

1656

5/16/2008

Айтос

"Лесопарк"

Имота е разположен в средата
Имот № 10, съставна част от
общински комплекс "Алея на старите на ПИ № 000783. Поземления
занаяти", построен в м. "Лесопарк", имот е вписан в АОС № 1646
представляващ:
1. Сграда ( Информация ) с масивна
конструкция, на един етаж, ЗП 21.53
кв.м., построена 1986 год.
2. Сграда ( Санитарен възел ) с
масивна конструкция, на един етаж,
ЗП 32 кв.м., построена 1986 год.

1657

5/22/2008

Чукарка

Общинска част от 18 /осемнадесет/
кв.м. от УПИ І-68 /първи за
шестдесет и осми/ в кв. 18
/осемнадесети/ по плана на с.
Чукарка, целият с площ от 1337
/хиляда триста тридесет и седем/
кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД08-550/16.09.2008 г.

1658

5/26/2008

Айтос

"Лесопарк"

Сграда "Младежки център" - на два
етажа , с масивна констукция, ЗП 65 /шестдесет и пет/ кв.м., построена
през 1990 г. като елемент от
комплекса "Алея на старите занаяти"
Терена върху който е построена
сградата, е извън регулационния
план на гр. Айтос, с начин на трайно
ползване: "Лесопарк", вписан в АОС
№ 268

Бивша сграда за "Дърворезба и
музикални инструменти". През
2005 г. е извършена рекоконструкция на сградата,
финансирана от програма ФАР,
за изграждане "Дом за младежки
дейности"
Съгласно Заповед №РД08-104/09.02.2016г.:
1.В "Раздел 3-Вид и
описание на имота"-/втори
абзац/, да се чете: "Терена
върху който е построена
сградата, е извън
регулационния план на гр.
Айтос, с начин на трайно
ползване: "Лесопарк", вписан в
АОС № 3092/26.03.2012г."
2. В "Раздел 4Местонахождение на имота", да
се чете: "Обл. Бургас, гр. Айтос,
местност "Лесопарк", имот №
000841".

1659

5/27/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ/ ПИ 224 /поземлен имот двеста
двадесет и четвърти/ в местност
"Кокар бунар" с площ 980
/деветстотин и осемдесет/ кв.м. в
землището на с. Тополица.

Акта отписан със Заповед № РД08-717/21.11.2008 г.

1660

5/27/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 6 /поземлен имот шести/ в
местност "Кокар бунар" с площ 570
/петстотин и седемдесет/ кв.м. в
землището на с. Тополица

Акта отписан със Заповед № РД08-717/21.11.2008 г.

1661

5/27/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 263 /поземлен имот двеста
шестдесет и трети/ в местност
"Кокар бунар" с площ 610 /шестотин
и десет/ кв.м. в землището на с.
Тополица.

1662

5/27/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 147 /поземлен имот сто
четиридесет и седми/ в местност
"Кокар бунар" с площ 1100 /хиляда и
сто/ кв.м. в землището на с.
Тополица.

1663

5/27/2008

Айтос

Провадийско шосе

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 833 /поземлен имот осемстотин
тридесет и трети/ в местност
"Провадийско шосе", с площ 500
/петстотин/ кв.м. в землището на гр.
Айтос.

1664

5/27/2008

Айтос

Провадийско шосе

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / Акта отписан със Заповед № РДПИ 832 /поземлен имот осемстотин 08-717/21.11.2008 г.
тридесет и втори/ в местност
"Провадийско шосе" с площ 400
/четиристотин/ кв.м. в землището на
гр. Айтос.

1665

5/27/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 67 /поземлен имот шестдесет и
седми/ в местност "Кокар бунар" с
площ 950 /деветстотин и петдесет/
кв.м. в землището на с. Тополица.

1666

5/27/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Акта отписан със Заповед № РДЗемеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / 08-717/21.11.2008 г.
ПИ 287 /поземлен имот двеста
осемдесет и седми/ в местност
"Кокар бунар" с площ 1250 /хиляда
двеста и петдесет/ кв.м. в землището
на с. Тополица.

Акта отписан със Заповед № РД08-717/21.11.2008 г.

Акта отписан със зап. № РД-08135/19.03.2009 г.

Акта отписан със зап. № РД-0829/23.01.2009 г.

1667

5/27/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 271 /поземлен имот двеста
седемдесет и първи/ в местност
"Кокар бунар" с площ 935
/деветстотин тридесет и пет/ кв.м. в
землището на с. Тополица.

1668

5/27/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 205 /поземлен имот двеста и
пети/ в местност "Кокар бунар" с
площ 555 /петстотин петдесет и пет/
кв.м. в землището на с. Тополица.

1669

5/27/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / Акта отписан със зап. № РД-08ПИ 191 /поземлен имот сто
29/23.01.2009 г.
деветдесет и първи/ в местност
"Кокар бунар", с площ 555 /петстотин
петдесет и пет/ кв.м. в землището на
с. Тополица.

1670

5/27/2008

Тополица

"Кокар бунар"

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / Акта отписан със зап. № РДПИ 213 /поземлен имот двеста и
08/23.01.2009 г.
тринадесети/ в местнос "Кокар
бунар", с площ 340 /триста и
четиридесет/ кв.м. в землището на с.
Тополица.

1671

5/27/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 92 /поземлен имот деветдесет и
втори/ в местност "Старите лозя" с
площ 585 /петстотин осемдесет и
пет/ кв.м. в землището на с. Мъглен.

1672

5/27/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 91 /поземлен имот деветдесет и
първи/ в местност "Старите лозя" с
площ 955 /деветстотин петдесет и
пет/ кв.м. в землището на с. Мъглен.

1673

5/27/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 216 /поземлен имот двеста и
шестнадесети/ в местност "Старите
лозя", с площ 1190 /хиляда сто и
деветдесет/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.

1674

5/27/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 75 / поземлен имот седемдесет и
пети / в местност "Старите лозя", с
площ 330 /триста и тридесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1675

5/27/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 74 /поземлен имот седемдесет и
четвърти/ в местност "Старите лозя"
с площ 1330 /хиляда триста и
тридесет/ кв.м. в землището на с
Мъглен.

1676

5/27/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 222 /поземлен имот двеста
двадесет и втори/ в местност
"Старите лозя" с площ 1070 /хиляда
и седемдесет/ кв.м. в землището на
с. Мъглен.

1677

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / Акта отписан със Заповед № РДПИ 210 /поземлен имот двеста и
08-110/05.03.2009 г.
десети/ в местност "Старите лозя" с
площ 965 /деветстотин шестдесет и
пет/ кв.м. в землището на с . Мъглен.

1678

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД157 /поземлен имот сто петдесет и
08-644/15.10.2008 г.
седми/ в местност "Старите лозя" с
площ 985 кв.м. /деветстотин
осемдесет и пет кв.м./ в землището
на с. Мъглен

Акта отписан със Заповед № РД08-110/05.03.2009 г.

1679

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 221 /поземлен имот двеста
двадесет и първи/ с площ 1315
/хиляда триста и петнадесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1680

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
208 /поземлен имот двеста и осми/ с
площ 1005 /хиляда и пет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен

1681

5/28/2008

Мъглен

1682

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 179 /поземлен имот сто
седемдесет и девети/ с площ 900
/деветстотин/ кв.м. в землището на с.
Мъглен.
Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със зап. № РЗ-08252 /поземлен имот двеста петдесет 615/03.10.2008 г.
и втори/ в местност "Старите лозя" с
площ 4420 кв.м. /четири хиляди
четиристотин и двадесет кв.м./ в
землището на с. Мъглен

1683

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
158 /поземлен имот сто петдесет и
осми/ с площ 725 /седемстотин
двадесет и пет/ кв.м. в землището на
с. Мъглен.

1684

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя / § 4 от ЗСПЗЗ / ПИ 266 /поземлен имот двеста
шестдесет и шести/ с площ 2180 /две
хиляди сто и осемдесет/ кв.м. в
землището на с. Мъглен.

1685

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
205 /поземлен имот двеста и пети/ с
площ 1050 кв.м. /хиляда и петдесет
кв.м./ в землището на с. Мъглен

"Старите лозя"

1686

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
217 /поземлен имот двеста и
седемнадесет/ с площ 840 кв.м.
/осемстотин и четиридесет кв.м./ в
землището на с. Мъглен

1687

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
198 /поземлен имот сто деветдесет и
осми/ с площ 1010 кв.м. /хиляда и
десет кв.м./ в землището на с.
Мъглен

1688

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД169 /поземлен имот сто шестдесет и 08-644/15.10.2008 г.
девети/ с площ 2640 кв.м. /две
хиляди шестстотин и четиридесет
кв.м./ в землището на с. Мъглен

1689

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД168 /поземлен имот сто шестдесет и 08-644/15.10.2008 г.
осми/ с площ 1990 кв.м. /хиляда
деветстотин и деветдесет кв.м./ в
землището на с. Мъглен

1690

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД167 /поземлен имот сто шестдесет и 08-644/15.10.2008 г.
седми/ с площ 1230 кв.м. /хиляда
двеста и тридесет кв.м./ в
землището на с. Мъглен

1691

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със зап. №РД-08109 /поземлен имот сто и девети/ с
545/21.07.2009 г.
площ 5220 кв.м. /пет хиляди двеста и
двадесет кв.м./ в землището на с.
Мъглен

1692

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
89 /поземлен имот осемдесет и
девети/ с площ 1240 кв.м./хиляда
двеста и четиридесет кв.м./ в
землището на с. Мъглен

"Слънчева лъка"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
137 /поземлен имот сто тридесет и
седми/ в местност "Слънчева лъка" с
площ 970 кв.м. /деветстотин и
седемдесет кв.м./ в землището на гр.
Айтос

На основание Заповед № РД-08424/13.07.2010 г. площта в
раздел № 3 се променя от 970
кв.м. на 995 кв.м. - Скица №
660/09.07.2010 г.
Със Заповед № РД-08634/06.10.2011 г. площта в
раздел № 3 се променя от 995
на 999 кв.м., а данъчната оценка
от 107,30 на 107,70 лв
Имотът е продаден с договор
№156/16.10.2012г.
Актътг е отписан със заповед №
РД-08-66/29.01.2013г.

1693

5/28/2008

Айтос

1694

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
185 /поземлен имот сто осемдесет и
пети/ с площ 685 кв.м. /шестстотин
осемдесет и пет кв.м./ в землището
на с. Мъглен

1695

5/28/2008

Мъглен

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД281 /поземлен имот двеста
08-644/15.10.2008 г.
осемдесет и първи/ с площ 8100
кв.м. /осем хиляди и сто кв.м./ в
землището на с. Мъглен

1696

5/29/2008

Раклиново

Общинска част от 122 /сто двадесет Акта отписан със Заповед № РД08-552/16.09.2008 г.
и два/ кв.м. от УПИ I-77 /първи за
седемдесет и седми/ в кв. 8 /осми/ по
плана на с. Раклиново, целият с
площ 715 /седемстотин и
петнадесет/ кв.м.

1697

6/9/2008

Караново

Урегулиран поземлен имот VІ-216
/шести за двеста и шестнадесети/ в
кв.6 /шести/ по плана на с. Караново,
отреден за "ИЖС" на площ от 619
/шестстотин и деветнадесет/ кв.м.

Актът е отписан със заповед
№РД-08-664/08.08.2012г. За
имота е съставен нов АОС
№3331/24.09.2012г.

1698

6/10/2008

Айтос

Акта отписан със Заповед № РДОбщ. част от 2 кв.м. /два кв.м./ от
УПИ ХVІ-2286 /шестнадесети за две 08-551/16.09.2008 г.
хиляди двеста осемдесет и шести/ в
кв. 129 /сто двадесет и девети/ по
плана на гр. Айтос, целият с площ от
546 кв.м. /петстотин четиридесет и
шест кв.м./

1699

6/13/2008

Айтос

Общинска част от 14 кв.м.
Акта отписан със Заповед №РД/четиринадесет кв.м./ от УПИ ХVІ08-694/10.11.2008 г.
1887 /шестнадесети за хиляда
осемстотин осемдесет и седми/ в кв.
158 /сто петдесет и осми/ по плана
на гр. Айтос, целият с площ от 235
кв.м. /двеста тридесет и пет кв.м./

1700

6/13/2008

Лясково

Общинска част от 3 кв.м. /три кв.м./
от УПИ ХV-63 /петнадесети за
шестдесет и трети/ в кв. 19
/деветнадесети/ по плана на с.
Лясково, целият с площ от 840 кв.м.
/осемстотин и четиридесет кв.м./

Акта отписан със Заповед № РД08-549/16.09.2008 г.

1701

6/13/2008

Айтос

Провадийско шосе

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
588 /поземлен имот петстотин
осемдесет и осми/ в местност
"Провадийско шосе" с площ 1260
кв.м. /хиляда двеста и шестдесет
кв.м./ в землището на гр. Айтос

Със заповед № РД-0874/03.02.2010 г. площта в раздел
№ 3 се променя от 1260 кв.м. на
1290 кв.м.
Акта отписан със Заповед № РД08-451/21.07.2010 г.

1702

6/13/2008

Айтос

Провадийско шосе

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ Акта отписан със Заповед № РД589 /поземлен имот петстотин
08-139/23.03.2009
осемдесет и девети/ в местност
"Провадийско шосе" с площ 550 кв.м.
/петстотин и петдесет кв.м./ в
землището на гр. Айтос

1703

6/16/2008

Айтос

Провадийско шосе

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
590 /поземлен имот петстотин и
деветдесети/ в местност
"Провадийско шосе" с площ 500 кв.м.
/петстотин кв.м./ в землището на гр.
Айтос

За имота е издаден нов АКТ за
поправка - АОС №
2330/18.03.2010 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-475/02.08.2010 г.

1704

6/16/2008

Лясково

Общинска част от 13 кв.м.
/тринадесет кв.м./ от УПИ ХІІ-81
/дванадесети за осемдесет и първи/
в кв. 14 /четиринадесети/ по плана
на с. Лясково, целият с площ от 1164
кв.м. /хиляда сто шестдесет и четири
кв.м./.

1705

6/17/2008

Лясково

Общинска част от 27 кв.м. /двадесет
и седем кв.м./ от УПИ ХІ-81
/единадесети за осемдесет и първи/
в кв.14 /четиринадесети/ по плана на
с. Лясково, целият с площ от 1210
кв.м. /хиляда двеста и десет кв.м./

1706

6/20/2008

Черноград

Общинска част от 18 кв.м.
/осемнадесет кв.м./ от УПИ V-80
/пети за осемдесети/ в кв.7 /седми/
по плана на с. Черноград, целият с
площ от 866 кв.м. /осемстотин
шестдесет и шест кв.м./

1707

6/23/2008

Айтос

Общинска част от 61 кв.м.
/шестдесет и един кв.м./ от УПИ І2096, 4501 /първи за две хиляди
деветдесет и шести и за четири
хиляди петстотин и първи/ в кв.110
/сто и десети/ по плана на гр. Айтос,
целият с площ от 1271 кв.м. /хиляда
двеста седемдесет и един кв.м./

1708

6/25/2008

Айтос

Общинска част от 8 кв.м. /осем кв.м./ Акта отписан със зап. № РД-08от УПИ V-1453 /пети за хиляда
695/10.11.2008 г.
четиристотин петдесет и трети/ в
кв.86 /осемдесет и шести/ по плана
гр. Айтос, целият с площ от 364 кв.м.
/триста шестдесет и четири кв.м./

1709

7/3/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот V-721
/пети за седемстотин двадесет и
първи/ в кв. 1 /първи/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ
563 /петстотин шестдесет и три/кв.м.

1710

7/17/2008

Малка поляна

Общинска част от 123 кв.м. /сто
двадесет и три кв.м./ от УПИ Х-132
/десети за сто тридесет и втори/ в
кв.12 /дванадесети/ по плана на с.
Малка поляна, целият с площ от
1213 кв.м. /хиляда двеста и
тринадесет кв.м./

1711

7/22/2008

Айтос

Общинска част от 243 кв.м. /двеста Акта отписан със зап. № РД-08699/10.11.2008 г.
четиридесет и три кв.м./ от УПИ ІІ3056 /втори за три хиляди петдесет и
шести/ в кв.263 А /двеста шестдесет
и трети "А"/ по плана на гр. Айтос,
целият с площ от 4743 кв.м. /четири
хиляди седемстотин четиридесет и
три кв.м./

1712

7/22/2008

Айтос

1713

8/11/2008

Айтос

"Набожната къща"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
163 /поземлен имот сто шестдесет и
трети/ в местност "Набожната къща"
с площ 1790 кв.м. /хиляда
седемстотин и деветдесет кв.м./ в
землището на гр. Айтос

Акта отписан със зап. № РД-08696/10.11.2008 г.

На основание Заповед № РД-08771/18.11.2010 г. площта в
раздел № 3 се променя на 1851
кв.м.
Имотът е продаден с Дог.
№430/25.08.2015г.
Актът е отписан със Заповед №
РД-08-783/06.10.2015г.

Акта отписан със зап. № РД-08Общинска част от 13 /тринадесет/
кв.м. от УПИ І-4039 /първи за четири 133/19.03.2009 г.
хиляди тридесет и девети/ в кв. 227
/двеста двадесет и седми/ по плана
на гр. Айтос, целият с площ 295
/двеста деветдесет и пет/ кв.м.

1714

8/11/2008

Съдиево

Общинска част от 200 /двеста/ кв.м. Актът е отписан със заповед
от. УПИ VІ-общ. /шести общински/ в №РД-08-900/23.11.2012 г. на
кв. 2 /втори/ по плана на с. Съдиево, кмета на община Айтос
целият с площ 865 /осемстотин
шестдесет и пет/ кв.м.

1715

8/11/2008

Съдиево

Актът е отписан със заповед
Общинска част от 350 /триста и
петдесет/ кв.м. от УПИ V-общ. /пети №РД-08-900/23.11.2012 г. на
общински/ в кв. 2 /втори/ по плана на кмета на община Айтос
с. Съдиево, целият с площ от 1049 /
хиляда четиридесет и девет/ кв.м.

1716

8/11/2008

Съдиево

Урегулиран поземлен имот ІІІ - 291
/трети за двеста деветдесет и първи/
в кв. 15 /петнадесети/ по плана на с.
Съдиево, отреден за "ИЖС" на площ
от 942 /деветстотин четиридесет и
два/ кв. м.

1717

8/11/2008

Съдиево

Урегулиран поземлен имот ІІ-292
/втори за двеста деветдесет и втори/
в кв. 15 /петнадесети/ по плана на с.
Съдиево, отреден зо "ИЖС" на площ
от 880 /осемстотин и осемдесет/
кв.м.

1718

8/11/2008

Съдиево

Урегулиран поземлен имот І-293
/първи за двеста деветдесет и трети/
в кв. 15 /петнадесети/ по плана на с.
Съдиево, отреден за "ИЖС" на площ
от 2235 /две хиляди двеста тридесет
и пет/ кв.м..

1720

8/18/2008

Айтос

Общинска част от 5 /пет/ кв.м. от
УПИ ХІІІ-624 /тринадесети за
шестстотин двадесет и четвърти/ в
кв. 180 /сто и осемдесети/ по плана
на гр. Айтос, целият с площ от 622
/шестстотин двадесет и два/ кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД08-26/20.01.2009 г.

1721

8/18/2008

Раклиново

Общинска част от 145 /сто
четиридесет и пет/ кв.м. от УПИ ХІІ22 /дванадесети за двадесет и
втори/ в кв. 2 /втори/ по плана на с.
Раклиново, целият с площ от 1180
/хиляда сто и осемдесет/ кв.м.

Акта отписан със зап. № РД-08697/10.11.2008 г.

1722

8/19/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот ІХ-1087
/девети за хиляда осемдесет и
седми/ в кв. 25 /двадесет и пети/ по
плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ от 248 /двеста
четиридесет и осем/ кв.м.

Акта отписан със зап. № РД-08701/10.11.2008 г.

1724

8/25/2008

Малка поляна

Общинска част от 89 /осемдесет и
Акта отписан със Заповед № РДдевет/ кв.м. от УПИ ІІІ-152 /трети за 08-761/09.12.2008 г.
сто петдесет и втори/ в кв. 22
/двадесет и втори/ по плана на с.
Малка поляна, целият с площ от 977
/деветстотин седемдесет и седем/
кв.м.

1725

8/25/2008

Малка поляна

Общинска част от 8 /осем/ кв.м. от
Акта отписан със Заповед № РДУПИ ІV-152 /четвърти за сто
08-760/09.12.2008 г.
петдесет и втори/ в кв.22 /двадесет и
втори/ по плана на с. Малка поляна,
целият с площ от 1242 /хиляда
двеста четиридесет и два/ кв.м.

1726

9/1/2008

Айтос

ПИ - 4527 /поземлен имот четири
хиляди петстотин двадесет и седми/
до "Лесопарка" с площ 591
/петстотин деветдесет и един/ кв.м. в
землището на гр. Айтос

1727

9/1/2008

Айтос

Комплекс "Алея на старите занаяти"
(Генгер) е застроен върху:
Земя извън регулация в
землището на гр. Айтос с площ 745
/седемстотин четиридесет и пет/
кв.м. представляващ ПИ - 4528
/поземлен имот четири хиляди
петстотин двадесет и осми/ по плана
на гр. Айтос

1728

9/3/2008

Айтос

Общинска част от 82 /осемдесет и
Акта отписан със заповед № РДдва/ кв.м. от УПИ VІ-2293 /шести за 08-94/09.02.2010 г.
две хиляди двеста деветдесет и
трети/ в кв.130 /сто и тридесети/ по
плана на гр. Айтос, целият с площ от
425 /четиристотин двадесет и пет/
кв.м.

1729

9/11/2008

Айтос

1730

9/11/2008

Айтос

Акта отписан със зап. № РД-08Урегулиран поземлен имот ХХV2363 /двадесет и пети за две хиляди 166/08.04.2009 г.
триста шестдесет и трети/ в кв. 51
/петдесет ипърви/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ от
363 /триста шестдесет и три/ кв.м.

1731

9/11/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот ІV-1690
/четвърти за хиляда шестстотин и
деветдесети/ в кв.45 /четиридесет и
пети/ по плана на гр. Айтос, отреден
за "ИЖС" на площ от 395 /триста
деветдесет и пет/ кв.м.

"Набожната къща"

Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - ПИ
277 /поземлен имот двеста
седемдесет и седми/ в местност
"Набожната къща" с площ 460
/четиристотин и шестдесет/ кв.м. в
землището на гр. Айтос

На основание заповед № РД-0893/08.02.2010 г. площта в раздел
№ 3 се променя на 426 кв. м.
Акта отписан със заповед № РД08-134/24.02.2010 г.

1732

9/16/2008

Карагеоргиево

Общинска част от 82 /осемдесет и
два/ кв.м. от УПИ ХІІІ-122
/тринадесети за сто двадесет и
втори/ в кв.16 /шестнадесети/ по
плана на с. Карагеоргиево, целият с
площ от 1111 /хиляда сто и
единадесет/ кв.м.

Акта отписан със зап. № РД-08704/10.11.2008 г.

1733

9/16/2008

Карагеоргиево

Общ. част от 119 /сто и
деветнадесет/ кв.м. от УПИ ХІV-85
/четиринадесети за осемдесет и
пети/ в кв.9 /девети/ по плана на с.
Карагеоргиево целият с площ от
1213 /хиляда двеста и тринадесет/
кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД08-454/23.07.2010 г.

1734

9/17/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот V-2531
/пети за две хиляди петстотин
тридесет и първи/ в кв.56 /петдесет и
шести/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" на площ от 274
/двеста седемдесет и четири/ кв.м.

Заповед за корекция и
отписване № РД-08693/10.11.2008 г.:
1. Площта на УПИ в раздел 3 се
променя от 274 на 272/274 кв.м.
2. Акта отписан.

1735

9/17/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот ІІІ-4012
/трети за четири хиляди и
дванадесет/ в кв. 220 /двеста и
двадесети/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" на площ от 194
/сто деветдесет и четири/ кв.м.

1736

9/18/2008

Караново

Общинска част от 103 /сто и три/
кв.м. от УПИ ХІІІ - 211 /тринадесети
за двеста и единадесети/ в кв. 6
/шести/ по плана на с.Караново,
целият с площ 1593 /хиляда
петстотин деветдесет и три/ кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД08-762/09.12.2008 г.

1737

9/25/2008

Айтос

1738

9/26/2008

Айтос

1739

9/29/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 28 /поземлен имот двадесет и
осми/ с площ 485 /четиристотин
осемдесет и пет/ кв. м.

1740

10/1/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 38 /поземлен имот тридесет и
осми/ с площ 1012 /хиляда и
дванадесет/ кв.м.

1741

10/1/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 39 /поземлен имот тридесет и
девети/ с площ 1123 /хиляда сто
двадесет и три/ кв.м.

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - Местност
"Ляската"
ПИ 29 /поземлен имот двадесет
идевети/ с площ 494 /четиристотин
деветдесет и четири/ кв.м.

Урегулиран поземлен имот ІІІ-669
/трети за шестстотин шестдесет и
девети/ в кв. 183 А /сто осемдесет и
трети "А"/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" на площ от 558
/петстотин петдесет и осем/ кв.м.

Акта отписан със зап. № РД-08702/10.11.2008 г.

1742

10/6/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ - 41 /поземлен имот четиридесет
и първи/ с площ от 1166 /хиляда сто
шестдесет и шест/ кв. м

1743

10/6/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 40 /поземлен имот
четиридесети/ с площ от 927
/деветстотин двадесет и седем/ кв.м.

1744

10/6/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 43 /поземлен имот четиридесет и
трети/ с площ 1129 /хиляда сто
двадесет и девет/ кв.м.

1745

10/6/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 44 /поземлен имот четиридесет и
четвърти/ с площ 1281 /хиляда
двеста осемдесет и един / кв.м.

1746

10/6/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 45 /поземлен имот четиридесет и
пети/ с площ 1343 /хиляда триста
четиридесет и три/ кв.м.

1747

10/6/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 46 /поземлен имот четиридесет и
шести/ с площ от 1097 /хиляда
деветдесет и седем/ кв.м.

1748

10/6/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 47 /поземлен имот четиридесет и
седми/ с площ от 1303 /хиляда
триста и три/ кв.м.

1749

10/6/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 54 /поземлен имот петдесет и
четвърти/ с площ от 1797 /хиляда
седемстотин деветдесет и седем/
кв.м.

1750

10/6/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 36 /поземлен имот тридесет и
шести/ с площ от 577 /петстотин
седемдесет и седем/ кв.м.

1751

10/7/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 48 /поземлен имот четиридесет и
осми/ с площ 1536 /хиляда петстотин
тридесет и шест/ кв.м.

1752

10/7/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 53 /поземлен имот петдесет и
трети/ с площ от 1000 /хиляда/ кв.м.

1753

10/9/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 30 /поземлен имот тридесети/ с
площ 1655 /хиляда шестстотин
петдесет и пет/ кв.м.

1754

10/10/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 31 /поземлен имот тридесет и
първи/ с площ 1287 /хиляда двеста
осемдесет и седем/ кв.м.

1755

10/10/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 32 /поземлен имот тридесет
втори/ с площ от 1121 /хиляда сто
двадесет и един/ кв.м.

1756

10/10/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 33 /поземлен имот тридесет и
трети/ с площ от 924 /деветстотин
двадесет и четири/ кв.м.

1757

10/10/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 34 /поземлен имот тридесет и
четвърти/ с площ 474 /четиристотин
седемдесет и четири/ кв.м.

1758

10/10/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 35 /поземлен имот тридесет и
пети/ с площ 1155 /хиляда сто
петдесет и пет/ кв.м.

1759

10/10/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 56 /поземлен имот петдесет и
шести/ с площ от 686 /шестстотин
осемдесет и шест/ кв.м.

1760

10/13/2008

Айтос

1761

10/13/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/
в кв. 245 /двеста четиридесет и пети/
по плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ 291 /двеста
деветдесет и един/ кв.м.
"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 142 /поземлен имот сто
четиридесет и втори/ с площ от 1027
/ хиляда двадесет и седем/ кв.м.

1762

10/13/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 138 /поземлен имот сто тридесет
и осми/ с площ от 1044 /хиляда
четиридесет и четири/ кв.м.

1763

10/13/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 134 /поземлен имот сто тридесет
и четвърти/ с площ от 1013 /хиляда и
тринадесет/ кв.м.

1764

10/13/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 133 /поземлен имот сто тридесет
и трети/ с площ от 908 /деветстотин
и осем/ кв.м.

1765

10/13/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 130 /поземлен имот сто и
тридесети/ с площ от 1040 / хиляда и
четиридесет/ кв. м.

1766

10/13/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 129 /поземлен имот сто двадесет
и девети/ с площ от 977 /деветстотин
седемдесет и седем/ кв.м.

1767

10/13/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 128 /поземлен имот сто двадесет
и осми/ с площ от 960 /деветстотин и
шестдесет/ кв. м.

1768

10/13/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 126 /поземлен имот сто двадесет
и шести/ с площ от 2038 /две хиляди
тридесет и осем/ кв.м.

1769

10/13/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 57 /поземлен имот петдесет и
седми/ с площ от 789 /седемстотин
осемдесет и девет/ кв.м.

1770

10/13/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 125 /поземлен имот сто двадесет
и пети/ с площ от 1002 /хиляда и два/
кв.м.

1771

10/13/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 124 /поземлен имот сто двадесет
и четвърти/ с площ от 956
/деветстотин петдесет и шест/ кв.м.

1772

10/14/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 123 /поземлен имот сто двадесет
и трети/ с площ от 1362 /хиляда
триста шестдесет и два/ кв.м.

1773

10/14/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 121 /поземлен имот сто двадесет
и първи/ с площ от 974 /деветстотин
седемдесет и четири/ кв. м.

1774

10/14/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 120 /поземлен имот сто и
двадесети/ с площ от 584 /петстотин
осемдесет и четири/ кв.м.

1775

10/14/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 119 /поземлен имот сто и
деветнадесети/ с площ от 1227
/хиляда двеста двадесет и седем/
кв.м.

1776

10/14/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр.Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 118 /поземлен имот сто и
осемнадесети/ с площ от 1131
/хиляда сто тридесет и един/ кв.м.

1777

10/14/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 108 /поземлен имот сто и осми/ с
площ от 1295 /хиляда двеста
деветдесет и пет/ кв.м.

1778

10/14/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 107 /поземлен имот сто и седми/
с площ 2139 /две хиляди сто
тридесет и девет/ кв.м.

1779

10/20/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХХХV2560 /тридесет и пет за две хиляди
петстотин и шестдесети/ в кв.56
/петдесет и шести/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ от
291 /двеста деветдесет и един/ кв.м.

1780

10/20/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот ІІІ- 1596
/трети за хиляда петстотин
деветдесет и шести/ в кв. 41 А
/четиридесет и първи - А/ по плана
на гр. Айтос, отреден за "ИЖС" на
площ от 498 /четиристотин
деветдесет и осем/ кв.м.

1781

10/21/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХІІІ- 1153
/тринадесети за хиляда сто петдесет
и трети/ в кв. 30 /тридесети/ по плана
на гр. Айтос, отреден за "ИЖС" на
площ от 444 /четиристотин
четиридесет и четири/ кв.м.

1782

10/21/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХІІІ-1578
/тринадесети за хиляда петстотин
седемдесет и осми/ в кв. 41 А
/четиридесет и първи - А / по плана
на гр. Айтос, отреден за "ИЖС" на
площ от 315 триста и петнадесет/
кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД08-763/09.12.2008 г.

Акта отписан със зап. № РД-0827/20.01.2009 г.

1783

10/28/2008

Малка поляна

Урегулиран поземлен имот Х-общ.
/десети - общински/ в кв. 21
/двадесет и първи/ по плана на с.
Малка поляна, отреден за "ИЖС" на
площ от 1267 /хиляда двеста
шестдесет и седем/ кв.м.

1784

10/28/2008

Дрянковец

Общинска част от урегулиран
поземлен имот І-146 /първи за сто
четиридесет и шести/ в кв. 25
/двадесет и пети/ по плана на с.
Дрянковец, отреден за "ИЖС" на
площ от 885/1139 /осемстотин
осемдесет и пет от хиляда сто
тридесет и девет/ кв.м.

1785

10/29/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот VІІІ-4043
/осми за четири хиляди четиридесет
и трети/ в кв.228 /двеста двадесет и
осми/ по плана на гр. Айтос, отреден
за "ИЖС" на площ от 442
/четиристотин четиридесет и два/
кв.м.

1786

10/29/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот І - 1331
/първи за хиляда триста тридесет и
първи/ в кв. 94 /деветдесет и
четвърти/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" на площ от 269
/двеста шестдесет и девет/ кв.м.

1787

11/3/2008

Съдиево

Общинска част от 72 /седемдесет и
два/ кв.м. от УПИ V-219 /пети за
двеста и деветнадесети/ в кв.17
/седемнадесети/ по плана на с.
Съдиево, целият с площ от 1966
/хиляда деветстотин шестдесет и
шест/ кв.м.

Акта отписан със зап. № РД-08168/08.04.2009 г.
Заповед за поправка № РД-08221/15.05.2009

Акта отписан със зап. № РД-08134/19.03.2009 г.

1788

11/4/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 1 /поземлен имот първи/ с площ
740 /седемстотин и четиридесет/
кв.м.

1789

11/4/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 2 /поземлен имот втори/ с площ
805 /осемстотин и пет/ кв.м.

1790

11/4/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - месност
"Ляската"
ПИ 3 /поземлен имот трети/ с площ
762 /седемстотин шестдесет и два/
кв.м.

1791

11/4/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 4 /поземлен мот четвърти/ с
площ 1111 /хиляда сто и единадесет/
кв.м.

1792

11/4/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 5 /поземлен имот пети/ с площ
918 /деветстотин и осемнадесет/
кв.м.

1793

11/4/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 6 /поземлен имот шести/ с площ
1960 /хиляда деветстотин
шестдесет/ кв.м.

1794

11/4/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 7 /поземлен имот седми/ с площ
844 /осемстотин четиридесет и
четири/ кв.м.

1795

11/5/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 8 /поземлен имот осми/ с площ
777 /седемстотин седемдесет и
седем/ кв.м.

1796

11/5/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност "
Ляската"
ПИ 9 /поземлен имот девети/ с площ
777 /седемстотин седемдесет и
седем/ кв. м.

1797

11/5/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 10 /поземлен имот десети/ с
площ 777 /седемстотин седемдесет
и седем/ кв.м.

1798

11/6/2008

Айтос

1799

11/10/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот ІІ-1696
/втори за хиляда шестстотин
деветдесет и шести/ в кв. 43
/четиридесет и трети/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ от
399 /триста деветдесет и девет/ кв.м.

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 102 /поземлен имот сто и втори/ с
площ 1414 /хиляда четиристотин и
четиринадесет/ кв.м.

1800

11/10/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 104 /поземлен имот сто и
четвърти/ с площ 1051 /хиляда
петдесет и един/ кв.м.

1801

11/10/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 105 /поземлен имот сто и пети/ с
площ 892 /осемстотин деветдесет и
два/ кв.м.

1802

11/10/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 106 /поземлен имот сто и шести/
с площ 1040 /хиляда и четиридесет/
кв.м.

1803

11/10/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 109 /поземлен имот сто и девети/
с площ 996 /деветстотин деветдесет
и шест/ кв.м.

1804

11/10/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 110 /поземлен имот сто и десети/
с площ 859 /осемстотин петдесет и
девет/ кв. м.

1805

11/10/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност "
Ляската"
ПИ 111 /поземлен имот сто и
единадесети/ с площ 946
/деветстотин четиридесет и шест/
кв.м.

1806

11/11/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 112 /поземлен имот сто и
дванадесети/ с площ 2712 /две
хиляди седемстотин и дванадесет/
кв.м.

1807

11/11/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 113 /поземлен имот сто и
тринадесети/ с площ 2111 /две
хиляди сто и единадесет/ кв.м.

1808

11/11/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 114 /поземлен имот сто и
четиринадесети/ с площ 1561
/хиляда петстотин шестдесет и един/
кв.м.

1809

11/12/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 115 /поземлен имот сто и
петнадесети/ с площ 1359 /хиляда
триста петдесет и девет/ кв.м.

1810

11/12/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 116 /поземлен имот сто и
шестнадесети/ с площ 941
/деветстотин четиридесет и един/
кв.м.

1811

11/12/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 143 /поземлен имот сто
четиридесет и трети/ с площ 1026
/хиляда двадесет и шест/ кв.м.

1812

11/12/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 149 /поземлен имот сто
четиридесет и девети/ с площ 946
/деветстотин четиридесет и шест/
кв.м.

1813

11/12/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 152 /поземлен имот сто петдесет
и втори/ с площ 389 /триста
осемдесет и девет/ кв.м.

1814

11/12/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 153 /поземлен имот сто петдесет
и трети/ с площ 1126 /хиляда сто
двадесет и шест/ кв.м.

1815

11/12/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 155 /поземлен имот сто петдесет
и пети/ с площ 2082 /две хиляди
осемдесет и два/ кв.м.

1816

11/12/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 163 /поземлен имот сто
шестдесет и трети/ с площ 526
/петстотин двадесет и шест/ кв.м.

1817

11/13/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 164 /поземлен имот сто
шестдесет и четвърти/ с площ 446
/четиристотин четиридесет и шест/
кв.м.

1818

11/13/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос м. "Ляската"
ПИ 150 /поземлен имот сто и
петдесети/ с площ 1397 /хиляда
триста деветдесет и седем/ кв.м.

1819

11/17/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 174 /поземлен имот сто
седемдесет и четвърти/ с площ 1577
/хиляда петстотин седемдесет и
седем/ кв.м.

1820

11/17/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 172 /поземлен имот сто
седемдесет и втори/ с площ 922
/деветстотин двадесет и два/ кв.м.

Имота продаден с Договор №
84/08.11.2011 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-754/28.11.2011 г.

1821

11/14/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 165 /поземлен имот сто
шестдесет и пети/ с площ 929
/деветстотин двадесет и девет/ кв.м.

Имота продаден с Договор №
85/08.11.2011 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-754/28.11.2011 г.

1822

11/17/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 187 /поземлен имот сто
осемдесет и седми/ с площ 270 кв.м.

Имота продаден с Договор №
86/08.11.2011 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-754/28.11.2011 г.

1823

11/17/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 178 /поземлен имот сто
седемдесет и осми/ с площ 1082
/хиляда осемдесет и два/ кв.м.

1824

11/17/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 219 / поземлен имот двеста и
деветнадесети/ с площ 487
/четиристотин осемдесет и седем/
кв.м.

1825

11/17/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 247 /поземлен имот двеста
четиридесет и седми/ с площ 562
/петстотин шестдесет и два/ кв.м.

1826

11/17/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 89 /поземлен имот осемдесет и
девети/ с площ 506 /петстотин и
шест/ кв.м.

1827

11/17/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 65 /поземлен имот шестдесет и
пети/ с площ 1020 /хиляда и
двадесет/ кв.м.

1828

11/17/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 25 /поземлен имот двадесет и
пети/ с площ 810 /осемстотин и
десет / кв.м.

1829

11/19/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 184 /поземлен имот сто
осемдесет и четвърти/ с площ 1143
/хиляда сто четиридесет и три/ кв.м.

1830

11/19/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - месност
"Ляската"
ПИ 183 /поземлен имот сто
осемдесет и трети/ с площ 962
/деветстотин шестдесет и два/ кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД08-625/01.09.2009 г.

1831

11/19/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 177 /поземлен имот сто
седемдесет и седми/ с площ 1442
/хиляда четиристотин четиридесет и
два/ кв.м.

1832

11/19/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 26 /поземлен имот двадесет и
шести/ с площ 3515 /три хиляди
петстотин и петнадесет/ кв.м.

1833

11/19/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 27 /поземлен имот двадесет и
седми/ с площ 802 /осемстотин и
два/ кв.м.

1834

11/19/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 181 /поземлен имот сто
осемдесет и първи/ с площ 511
/петстотин и единадесет / кв.м.

1835

11/19/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 182 /поземлен имот сто
осемдесет и втори/ с площ 1186
/хиляда сто осемдесет и шест/ кв.м.

1836

11/20/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 186 /поземлен имот сто
осемдесет и шести/ с площ 201
/двеста и един/ кв.м.

1837

11/20/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 188 /поземлен имот сто
осемдесет и осми/ с площ 587
/петстотин осемдесет и седем/ кв. м.

1838

11/20/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 189 /поземлен имот сто
осемдесет и девети/ с площ 622
/шестстотин двадесет и два/ кв.м.

1839

11/21/2008

Съдиево

1840

11/24/2008

Айтос

Имотът е продаден с дог.
№363/13.12.2014г.
Актът е отписан със зап. №РД08-15/12.01.2015г.

Общинска част от 8 кв.м. /осем кв.м./ Акта отписан със зап. № РД-08от УПИ ХVІІ-222 /седемнадесети за 132/19.03.2009 г.
двеста двадесет и втори/ в кв.16
/шестнадесети/ по плана на с.
Съдиево, целият с площ от 1019
кв.м. /хиляда и деветнадесет кв.м./

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 11 /поземлен имот единадесети/
с площ 675 /шестстотин седемдесет
и пет/ кв.м.

1841

11/24/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 12 /поземлен имот дванадесети/
с площ 1430 /хиляда четиристотин и
тридесет/ кв.м.

1842

11/24/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 13 /поземлен имот тринадесети/
с площ 708 /седемстотин и осем/
кв.м.

1843

11/24/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 14 /поземлен имот
четиринадесети/ с площ 609
/шестстотин и девет/ кв.м.

1844

11/24/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 15 /поземлен имот петнадесети/
с площ 1447 /хиляда четиристотин
четиридесет и седем/ кв.м.

1845

11/24/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 16 /поземлен имот
шестнадесети/ с площ 813
/осемстотин и тринадесет/ кв.м.

1846

11/24/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 17 /поземлен имот
седемнадесети/ с площ 809
/осемстотин и девет/ кв.м.

1847

11/24/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 18 /поземлен имот
осемнадесети/ с площ 747
/седемстотин четиридесет и седем/
кв.м.

1848

11/25/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 19 /поземлен имот
деветнадесети/ с площ 887
/осемстотин осемдесет и седем/
кв.м.

1849

11/27/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 20 /поземлен имот двадесети/ с
площ 1353 /хиляда триста петдесет и
три/ кв.м.

1850

11/26/2008

Айтос

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 22 /поземлен имот двадесет и
втори/ с площ 2176 /две хиляди сто
седемдесет и шест/ кв.м.

1851

11/27/2008

Айтос

1852

11/27/2008

Малка поляна

Общинска част от 829 кв.м.
/осемстотин двадесет и девет кв.м./
от УПИ ІV - 40 /четвърти за
четиридесети/ в кв 7 /седми/ по
плана на с. Малка поляна, целият с
площ от 1636 /хиляда шестстотин
тридесет и шест/ кв.м.

1853

11/27/2008

Малка поляна

Урегулиран поземлен имот ХІХ-190
/деветнадесети за сто и
деветдесети/ в кв. 9 /девети/ по
плана на с. Малка поляна, отреден
за "ИЖС" на площ от 820
/осемстотин и двадесет/ кв.м.

1854

11/27/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот VІІІ-4010,
4011 /осми за четири хиляди и десет
и четири хиляди и единадесет/ в кв
220 /двеста и двадесети/ по плана на
гр. Айтос, отреден за "ИЖС" на площ
263 /двеста шестдесет и три/ кв.м.

1855

12/1/2008

Пещерско

Общинска част от 174 /сто
Съгласно нотариален акт №72,
седемдесет и четири/ кв.м. от УПИ ІІ- том І, рег.№548, дело
211 /втори за двеста и единадесети/ №57/2016г., вписан Служба по
вписванията с вх.рег.№241 от
в кв. 20 /двадесети/ по плана на с.
29.01.2016г., Акт №135, том 1,
Пещерско, целият с площ от 1910
/хиляда деветстотин и десет/ кв.м.
дело №131, Юсеин Хамди
Халил е собственик на дворно
място, съставляващо ПИ №211
в кв.20 по плана на с.Пещерско,
община Айтос.

"Ляската"

Земеделска земя по § 4 ог ЗСПЗЗ
Землище на гр. Айтос - местност
"Ляската"
ПИ 23 /поземлен имот двадесет и
трети/ с площ 3106 /три хиляди сто и
шест/ кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД08-231/21.05.2009 г.

1856

12/3/2008

Съдиево

Земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ
Землище на с. Съдиево - план
"ЗОЖ"
ПИ 26 /поземлен имот двадесет и
шести/ в кв. 1 /първи/ с площ 550
/петстотин и петдесет/ кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД08-196/25.03.2010 г.

1857

12/4/2008

Айтос

Общинска част от 219 /двеста и
деветнадесет/ кв.м. от УПИ Х-1192
/десети за хиляда сто деветдесет и
втори/ в кв. 34 /тридесет и четвърти/
по плана на гр. Айтос, целият с площ
от 223 /двеста двадесет и три/ кв.м.

Имота продаден с Договор №
1527/08.12.2010 г.
Акта отписан със Заповед № РД08-817/09.12.2010 г.

1858

12/4/2008

Айтос

1859

12/8/2008

Айтос

Урегулиран поземлен имот І - 1984
/първи за хиляда деветстотин
осемдесет и четвърти/ в кв. 160 /сто
и шестдесети/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" на площ от 449
/четиристотин четиридесет и девет/
кв.м.

2426

10/8/2008

Малка поляна

Акта отписан със зап.№РД-08Общинска част от 105 (сто и пет)
843/22.12.2010 г.
кв.м. от прилежащ урегулиран
поземлен имот към сграда -V-54
(урегулиран поземлен имот пети за
петдесет и четвърти) в кв. 9 (девети)
по плана на с.Малка поляна, отреден
за "ИЖС", целият на площ от 1559
(хиляда петстотин петдесет и девет)
кв.м.

"Набожната къща"

Общинска част от земеделска земя
Акта отписан със Заповед №
по § 4 от ЗСПЗЗ
РД-08-747/19.10.2009 г.
Землище на гр. Айтос - местност
"Набожната къща"
Идеална част от ПИ 111 /поземлен
имот сто и единадесети/ с площ 426
/четиристотин двадесет и шест/ кв.м.

Имотът е продаден с дог.
№255/22.10.2013г.
Актът е отписан със зап. № РД08-947/24.10.2013г.

