АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 01.01.2006г.-31.12.2006г.
Документ №

Дата

Населено място

1298

1/3/2006

Айтос

Местност

Описание

Забележки

Обществена тоалетна - автогара,
ЗП 58.90 кв.м. построена през 1974
год.
Земеделска земя III / трета
/категория "Нива" в местността
"Пирненски бахчи" съгласно КВС на
землище гр. АЙтос № 255001, с
площ 4.644 дка.
Училищна земеделска земя ІV
/четвърта/ категория "Нива" в
местността "Азмака" съгласно КВС
на землище с. Съдиево № 089005 с
площ 1.879 дка.
Училищна земеделска земя VIII
/осма/ категория "Пасище, мера" в
местност "Хисаря" съгласно КВС на
землище с. Съдиево № 013020 с
площ 4.891 дка.

Акта отписан със Заповед №
РД-08-178/15.03.2010 г.

1299

1/16/2006

Айтос

"Пирненски бахчи"

1300

1/27/2006

Съдиево

"Азмака"

1301

1/16/2006

Съдиево

"Хисаря"

1302

2/8/2006

Айтос

1.Магазин за промишлени стоки, на
един етаж, масивна конструкция,
със западна стена, долепена до
ЖСК със ЗП 91,75 кв.м./деветдесет
и един кв.м. и седемдесет и пет
стотни/, построен 1981 г.
2.Прилежащ поземлен имот с обща
площ 292,00/1515 (двеста
деветдесет и два от хиляда
петстотин и петнадасат) кв.м.

1303

1/17/2006

Айтос

УПИ ХІ-1152 (еденадесетза хиляда
Акта отписан със Заповед №
сто петдесет и втори) в кв.30
(тридесет) по плана на гр.Айтос,
РД-08-76/02.03.2007 год.
отреден за ИЖС, на площ 465 кв.м.
(четиристотин шейсет и пет) кв.м.

Акта отписан със Заповед №
РД-08-12/16.01.2008 г.
С цялата площ на имота е
извършено обезщетяване на
правоимащи лица

Съгласно Удостоверение
№11/02.07.2014г. за въвеждане
в експлоатация е извършено
вътрешно преустройство на
"игрална зала" в "банков офис".

1304

1/18/2006

Айтос

1305

1/25/2006

Малка поляна

1306

3/21/2006

Лясково

1307

3/16/2006

Айтос

1308

4/25/2006

Айтос

Имот: 1. Терен пл. № 1835 в кв. 113
по плана на гр. Айтос, на площ 890
кв.м.
2 Сграда със застроена
площ 342кв.м..

Акта за общинска собственост
е съставен на основание
промяната в характера на
собственоста на имота от
публична в частна Чл. 60, ал. 1
от ЗОС

За имота е съставен Акт за
поправка АОС №
2329/16.03.2010 г.
Незастроен УПИ IХ -83 в кв. 16
Акта отписан със Заповед №
по плана на с. Малка поляна с площ РД-08-74/02.03.2007 год.
790 кв.м.
Урегулиран поземлен имот Iобщ./първи - общ./ в кв. 16
/шеснадесети/ по плана на с.
Лясково, отреден за "ИЖС" на площ
565 кв.м. /петстотин шесдесет и пет
кв.м./
Урегулиран поземлен имот VIII-1401
/осем за хиляда четиристотин и
първи/ в кв. 99 /деветдесет и
девети/ по плана на гр Айтос,
отреден за "ИЖС" на площ от 235
кв.м. /двеста тридесет и пет кв.м./

На основание Заповед № РД-08389/19.07.2007 год. площта в
графа № 3 се променя на
430/565 кв.м.

Урегулиран поземлен имот IV-1886 1/2 ид. част деактувана със
/четири за хиляда осемстотин
Заповед № РД-08осемдесет и шести/ в кв. 155 /сто
488/30.08.2007 год.
педесет и пети/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ
475 кв.м./четиристотин седемдесет
и пет кв.м./

1309

4/25/2006

Айтос

1.УПИ І /първи/ в кв. 146 /сто
четирдесет и шести/ по плана на
гр.Айтос, отреден за баня и пералня
на площ 2550 /две хиляди
петстотини петдесет/ кв.м.
2.Сграда баня и пералня със ЗП 698
кв.м.
3.Тръбопровод за топла вода с
дължина 380 л.м.
4.Сондаж за топла вода

13. ЗАБЕЛЕЖКИ: Община
Айтос, Булстат № 000056764
Ю, Дан.№ 1020010653
@ 1.Общата ЗП от 698 кв.м.
по т. 2, раздел 3, включва:
Баня - ЗП 338 кв.м.
Пералня ръчно пране - ЗП 80
кв.м.
Пералня машинно пране - ЗП
240 кв.м.
Трафопост - ЗП 40 кв.м.
2.Тръбопровод за топла
вода с дължина 380 л.м. по т. 3
на раздел 3 свързващ сондажа
с
ба банята е изпълнен
от метална тръба с диаметър
112 мм, с топлоизолация
3.Сондажа по т. 4 раздел
3 се намира в УПИ VI в кв. 252
отреден за "вододайна зона и
озозеленяване"
Сградите Баня, Пералня ръчно
пране и Пералня машинно
пране се отписват като
общинска собственост на
основание Заповед № РД-08457/20.08.2007 год.

1310

6/9/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХI - 133
/единадесет за сто тридесет и
трети/ в кв. 168 /сто шесдесет и
осми/ по плана на гр. Айтос, на
площ 110 кв.м./сто и десет кв.м./

ЗАБЕЛЕЖКИ: Община Айтос,
Булстат № 000056764 Ю, За
построеният през 1979 г.
магазин в парцела е съставен
АОС № 393
Акта отписан със Заповед №
РД-08-73/02.03.2007 год.

1311

5/2/2006

Малка поляна

Урегулиран поземлен имот ХVII-43
/седемнадесети за четиридесет и
трети/ в кв. 9 /девети/ по плана на с.
Малка поляна, отреден за "ИЖС" на
площ от 1580 кв.м. /хиляда
петстотин и петдесет кв.м./

1312

5/4/2006

Айтос

1313

5/11/2006

Караново

1314

5/12/2006

Караново

1315

5/22/2006

Съдиево

1316

5/22/2006

Карагеоргиево

Урегулиран поземлен имот ХХ-713
/двадесет за седемстотин и
тринадесет/ в кв. 1 /първи/ по плана
на гр. Айтос, отреден за "ИЖС" на
площ 375 кв.м. /триста седемдесет
и пет кв.м./
Земеделска земя в землището на с.
Караново с площ 164.083 дка /сто
шесдесет и четири дка и осемдесет
и три кв.м./ с начин на трайно
ползване "Пасище, мера" и
категория принеполивни условия:
Девета, представляващ имот №
013008
Земеделска земя в землището на
с.Караново с площ 115.303 дка./сто
и петнадесесет декара и триста и
три кв.м./ с начин на трайно
ползване "Пасище мера" и
категория при неполивни условия:
Девета, представляващ имот №
013007
15 кв.м. от УПИ VІІ-164 /седми, тире
сто шестдесет и четири/ с обща
площ 715 /седемстотин и
петнадесет/ кв.м. по плана на
с.Съдиево.
50 кв.м. от УПИ ХVI-84 /шеснадесет
за осемдесет и четири/ в кв. 9 /
девети/ по плана на с.
Карагеоргиево, отреден за "ИЖС"
на площ 1150 кв.м.

Акта отписан със Заповед №
РД-08-650/08.09.2009 г.
За имота е издаден нов АОС
№ 2199

Акта отписан със зап.№РД-08697/28.09.2009 г.
За имота е издаден нов АОС №
2226

Акта отписан със Заповед №
РД-08-155/10.04.2007 год.

Акта отписан със Заповед №
РД-08-156/10.04.2007 год.

1317

5/25/2006

Чукарка

88 кв.м. от УПИ VI-152 /шести за
сто петдесет и втори/ в кв. 21
/двадесет и първи/ по плана на с.
Чукарка, отреден за "ИЖС" на площ
1755 кв.м.

13. ЗАБЕЛЕЖКИ: Община
Айтос, Булстат № 000056764
Ю, Дан.№ 1020010653
Акта отписан със Заповед №
420/19.09.2006 год. на Кмета на
Община Айтос.

1318

5/25/2006

Тополица

30 кв.м. от УПИ ХIV и УПИ ХVI /
поземлен имот четиринадесети и
шеснадесети/ в кв.4 /четвърти/ по
плана на с. Тополица, отредени за
"ИЖС" на обща площ 1871 кв.м.

13.Община Айтос, Булстат №
000056764 Ю, Дан.№
1020010653
Акта отписан със Заповед №
РД-08-424/19.09.2006 год. на
Кмета на Община Айтос.

1319

5/25/2006

Дрянковец

395 кв.м. от УПИ VII-145 /седем за Акта отписан със Заповед №
РД-08-298/13.07.2006 г. на
сто четиридесет и пет/ в кв. 23 /
двадесет и трети/ по плана на с.
кмета
Дрянковец, отреден за "ИЖС" на
площ 1275 кв.м.

1320

5/25/2006

Съдиево

190 кв.м. от УПИ II-373 /втори за
.Акта отписан със Заповед №
триста седемдесет и трети/ в кв. 26 РД- 08-523/14.11.2006 год.
/двадесет и шести/ по плана на с.
Съдиево, отреден за "ИЖС" на
площ 1100 кв.м.

1321

6/2/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот VІ
/шести/ в кв. 63 /шестдесет и трети/
по плана на гр.Айтос, с площ 2544
/две хиляди, петстотин четирдесет и
четири/ кв.м., отреден за
"Ресторант"

На основание Заповед №РД-0845/02.02.2009 г. площта в
раздел №3 се променя от 2544
кв.м. на 2659 кв.м.
Със заповед № РД-08230/08.04.2014г. в раздел 3 да
се добави: "Трафопост със
застроена площ 32 кв.м"
Съгласно заповед № РД-08652/13.08.2014г. имот,
представляващ "Трафопост"
със ЗП 32 кв.м., находящ се в
УПИ VІ, кв.63 по плана на гр.
Айтос е отписан.
Съгласно Заповед № РД-08946/1.12.2014год. във връзка с
Договор № 355 от 18.11.2014 г.
вписан в Служба по
вписванията на 19.11.2014 г.,
том 15, акт №19, вх. рег. №3791
се отписва от регистъра за
частна общинска собственост,
от баланса на Община Айтос и
от АОС №1321/02.06.2006 год.
2464 кв.м. идеална част от
общински урегулиран поземлен
имот VI, в кв.63 по плана на
град Айтос, целият с площ 2659
кв.м.
Община Айтос запазва
собствеността си и реалното
ползване върху идеална част
от УПИ VI, в кв.63 по плана на
град Айтос с площ 195 кв.м.,
актуван с АОС
№1321/02.06.2006 год., ведно с
разположената върху нея топла
връзка, находяща се в южната

1322

6/8/2006

Караново

"Мариш пунар"

Земеделска земя в землището на с.
Караново с площ 3.831 дка. / три
декара и осемстотин и тринадесет
кв.м. / с начин на трайно ползване
"Пасище, мера" и категория при
неполивни условия: Девета,
представляващ имот № 013013

1323

6/8/2006

Караново

"Мариш пунар"

Земеделска земя в землището на Акта отписан със зап. № РД-08с. Караново с площ 3.025 дка. / три 773/16.12.2008 г.
декара и двадесет и пет кв.м. / с
начин на трайно ползване "Пасище,
мера" и категория при неполивни
условия: Девета, представляващ
имот № 013011

1324

6/8/2006

Караново

"Мариш пунар"

Земеделска земя в землището на Акта отписан със зап. № РД-08с. Караново с площ 3.025 дка. /три 773/16.12.2008 г.
декара и двадесет и пет кв.м./ с
начин на трайно ползване " Пасище,
мера" и категория при не поливни
условия: Девета, представляващ
имот № 013012

1325

6/8/2006

Караново

"Мариш пунар"

Земеделска земя в землището на Акта отписан със зап. № РД-08с. Караново с площ 3.025 дка. / три 773/16.12.2008 г.
декара и двадесет и пет кв.м./ с
начин на трайно ползване "Пасище,
мера" и категория при неполивни
условия: Девета, имот № 013010.

1326

6/8/2006

Съдиево

"Азмака"

Земя на площ 9.401 дка
Начин на трайно ползване - водоем

1327

6/20/2006

Айтос

Акта отписан със зап. № РД-08650/08.09.2009 г.
За имота е издаден нов АОС №
2201

Урегулиран поземлен имот VI - 1930 Продадени 342,50/685 кв.м. с
/шести за хиляда деветстотин и
Договор № 846/12.07.2006 год
тридесети/ в кв. 162/сто шесдесет и на Иванка Петкова Транулова.
втори/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" целия на площ
685 кв.м. /шестотин осемдесет и
пет/

1328

6/22/2006

Тополица

70 кв.м. от УПИ VIII - 262 /осми за
двеста шесдесет и втори/ в кв. 29
/двадесет и девети/ по плана на с.
Тополица, отреден за "ИЖС"
целият на площ1750 кв.м.

1330

6/16/2006

Тополица

1331

6/30/2006

Айтос

Заето от Мехмед Смаил
Урегулиран поземлен имот ХI Дураклъ-заверена
3487 /единадисети за три хиляди
четиристотин осемдесет и седми/ в обст.проверка на 30.05.2006 г.
кв. 187 /сто осемдесет и седми/ по
плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ 630 кв.м./шестотин
и тридесет кв.м./

1332

6/30/2006

Айтос

10 кв.м. от УПИ Х - 3634 /десети
за три хиляди шестотин тридесет и
четвърти/ в кв. 193 / сто деветдесет
и трети/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" целият с площ от
260 кв.м./двеста и шестдесет кв.м./

1333

6/30/2006

Айтос

1334

7/3/2006

Съдиево

109 кв.м. УПИ IV - общ. /четвърти
общински/ в кв. 250 /двеста и
петдесети/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" целият с площ от
425 кв.м.
70 кв.м. от УПИ ХI - 183
/единадесети за сто осемдесет и
трети/ в кв. 47 /четиридесет и
седми/ по плана на с. Съдиево,
отреден за "ИЖС" целият с площ
от 1365 кв.м. /хиляда триста
шесдесет и пет кв.м./

"Над селото"

Земеделска земя на площ 86.188
дка.
Начин на трайно ползване Пасище с храсти

Акта отписан със зап. № РД-08650/08.09.2009 г.
За имота е издаден нов АОС №
2208

Акта отписан със Заповед №
РД-08-197/21.04.2007 год.

Акта отписан със Заповед №
РД-08-691/19.12.2007 г.

1335

7/12/2006

Карагеоргиево

Остатъчен фонд

90 кв.м. /деветдесет кв.м./ от УПИ
Акта отписан със Заповед №
ІХ-196 /девети за сто деветдесет и РД-08-10/10.01.2012 г.
шест/ в кв. 25 /двадесет и пети/ по
плана на с.Карагеоргиево, отреден
за "ИЖС", целият с площ 895
/осемстотин деветдесет и пет/ кв.м.

1336

7/27/2006

Айтос

"Татарски ниви"

Акта отписан със зап.№РД-08698/28.09.2009 г.

1337

7/28/2006

Черна могила

"Еклеме"

Земеделска земя в землището на
гр. Айтос с площ 3.100 дка. /три
декара и сто кв.м./ с начин на
трайно ползване " Пасище, мера" и
категория при неполивни условия:
Четвърта, представляващ имот №
139015
Земеделска земя в землището на с.
Черна могила с площ 14.988 дка. /
четиринадесет декара и
деветстотин осемдесет и осем кв.м.
/ с начин на трайно ползване
"Пасище, мера" и категория при
неполивни условия: Шеста,
представляващ имот № 000041

1338

7/28/2006

Караново

Акта отписан със зап. № РД-08650/08.09.2009 г.
За имота е издаден нов АОС №
2196

1339

7/28/2006

Караново

Земеделска земя в землището на с.
Караново с площ 52.240 дка.
/педесет и два декара и двеста и
четиридесет кв.м./ с начин на
трайно ползване "Пасище, мера" и
категория при неполивни условия:
Девета, представляващ имот №
000011
Земеделска земя в землището на
с. Караново с площ 1044.338
дка./хиляда и четиридесет и четири
дка. и триста тридесет и осем кв.м./
с начин на трайно ползване
"Пасище, мера" и категория при
неполивни условия: Девета,
представляващ имот № 000090

"Кокар бунар"

Акта отписан със зап. № РД-08650/08.09.2009 г.
За имота е издаден нов АОС №
2206

От имот №000090 са
образувани нови три имота
№000157, №000162 и
№000164.
Акта отписан със зап. №РД-08546/21.07.2009 г.

1340

7/28/2006

Съдиево

3 кв.м. от УПИ V-240 / пети за
двеста и четиридесети /в кв. 21
/двадесет и първи / по плана на с.
Съдиево отреден за "ИЖС" целият
с площ от 1340 /хиляда триста и
четиридесет /кв.м.
Земеделска земя в землището на с.
Караново с площ 2.168 дка. /два
декара и 168 кв.м./ с начин на
трайно ползване " Пасище, мера " и
категория при неполивни условия:
Девета, имот № 013015.

Акта отписан със Заповед №
РД-08-560/12.12.2006 год.

1341

7/31/2006

Караново

"Мариш пунар"

1342

7/31/2006

Караново

"Мариш пунар"

Земеделска земя в землището на с.
Караново с площ 0.409 дка./
четиристотин и девет кв.м./ с начин
на трайно ползване " Пасище, мера
" и категория при не поливни
условия: Девета, имот № 013006

Акта отписан със зап.№РД-08697/28.09.2009 г.
За имота е издаден нов АОС №
2232

1343

7/31/2006

Караново

"Мариш пунар"

Земеделска земя в землището на с.
Караново с площ 1340.112 дка. /
хиляда триста и четиридесет декара
и 112 кв.м. / с начин на трайно
ползване " Пасище, мера " и
категория при не поливни условия:
Девета, имот № 013009

Имот №013009 се разделя на
пет нови имота: №01314,
№013016, №013017, №013018
и №013019.
Акта отписан със зап.№РД-08676/17.09.2009 г.

1344

8/3/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХII-403
/дванадесет за четиристотин и три/
в кв. 139 /сто тридесет и девети/ по
плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на плащ 555 кв.м. /
петстотин педесет и пет кв.м./

1345

8/3/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот IХ- общ.
/девети общински/ в.кв. 8 /осми/ по
плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ 450 /четиристотин и
петдесет /кв.м.

Акта отписан със зап.№РД-08697/28.09.2009 г.
За имота е издаден нов АОС №
2200

1346

8/4/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХIII - 979
/тринадесет за деветстотин
седемдесет и девети/ в кв. 8 А
/осми буква "А"/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ
510 кв.м. /петстотин и десет кв.м./

1347

8/4/2006

Тополица

1348

8/8/2006

Айтос

5 кв.м. от УПИ V - 162 /пети за сто
шестдесет и втори/ в кв. 23
/двадесет и трети/ по плана на с.
Тополица отреден за "ИЖС" целият
с площ 660 кв.м. /шестотин и
шестдесет кв.м./
Урегулиран поземлен имот Х - 1616
/десет за хиляда шестотин и
шеснадесети/ в кв. 42 /четиридесет
и втори/ по плана на гр. Айтос,
отреден за "ИЖС" на площ 350 /
триста и петдесет / кв.м.

1349

9/11/2006

Айтос

Общ. част от 2 кв.м. от УПИ ХII 3547 / дванадесети за три хиляди
петстотин четиридесет и седми / в
кв. 195 / сто деветдесет и пети / по
плана на гр. Айтос отреден за
"ИЖС" целият с площ от 535 /
петстотин тридесет и пет / кв.м.

1350

9/13/2006

Пещерско

Общ. част от 1001 кв.м. от УПИ II42 / втори за четиридесет и втори /
в кв. 11 /единадесети/ по плана на
с. Пещерско отреден за "ИЖС"
целият с площ от 1655 кв.м./хиляда
шестотин петдесет и пет кв.м./

1351

9/13/2006

Караново

Акта отписан със Заповед №
Общ. част от 110 кв.м. от УПИ II277 /втори за двеста седемдесет и РД-08-569/14.12.2006 год.
седми/ в кв. 31 /тридесет и първи/
по плана на с. Караново отреден за
"ИЖС" целият с площ от 1315 кв.м./
хиляда триста и петнадесет кв.м./

Акта отписан със Заповед №
РД-08-519/09.11.2006 год.

1352

9/13/2006

Тополица

Общ. част от 103 кв.м. от УПИ III292 /трети за двеста деветдесет и
втори/ в кв. 19 /деветнадесети/ по
плана на с. Тополица отреден за
"ИЖС" целият с площ от 1025
кв.м./хиляда двадесет и пет кв.м./

Акта отписан със Заповед № 08522/14.11.2006 год.

1353

9/14/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот II /втори/
в кв. 264 /двеста шестдесет и
четвърти/ по плана на гр. Айтос,
отреден за пром. услуги на площ
9860 кв.м. /девет хиляди
осемстотин и шестдесет кв.м./

Извършена публична
продажба в полза на
"Уникредит Булбанк"АД, от ЧСИ
№ 705. Нов собственик "Мултинешънъл асет
портфолио /МАП/ ЕАД

1354

9/15/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот III
/трети / в кв. 264 /двеста шестдесет
и четвърти/ по плана на гр. Айтос,
отреден за пром. услуги на площ от
10085 кв.м. /десет хиляди
осемдесет и пет кв.м./

Извършена публична
продажба в полза на
"Уникредит Булбанк"АД, от ЧСИ
№ 705. Нов собственик "Мултинешънъл асет
портфолио /МАП/ ЕАД

1355

9/15/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот IХ
/девети / в кв. 264 /двеста
шестдесет и четвърти /по плана на
гр. Айтос,отреден за пром. услуги на
площ от 20880 кв.м. / двадесет
хиляди осемстотин и осемдесет
кв.м. /

Забележка: Община Айтос,
Булстат № 000056764 Ю
Площта на този акт
представлява част от площта,
актувана през 1998 г. със
следните актове за частна
общинска собственост: АОС №
117, АОС № 118, АОС № 120,
АОС № 121, АОС № 124, АОС
№ 125, АОС № 126, АОС №
127, АОС № 130, всички с обща
площ 51,606 дка
Извършена публична
продажба в полза на
"Уникредит Булбанк"АД, от ЧСИ
№ 705. Нов собственик "Мултинешънъл асет
портфолио /МАП/ ЕАД

1356

9/15/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот Х
/десети / в кв. 264 /двеста
шестдесет и четвърти / по плана на
гр. Айтос, отреден за "Стопанска
дейност /промишленост, услуги/ ",с
площ от 6354 кв.м. /шест хиляди
триста педесет и четири кв.м./

1357

9/15/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХV
Извършена публична
/петнадесети/ в кв. 264 /двеста
продажба в полза на
петдесет и четвърти/ по плана на
"Уникредит Булбанк"АД, от ЧСИ
гр. Айтос, отреден за " стопанска
№ 705. Нов собственик дейност /промишленост, услуги/ ", с "Мултинешънъл асет
площ от 3100 кв.м. / три хиляди и
портфолио /МАП/ ЕАД
сто кв.м. /.

1358

9/15/2006

Айтос

1359

9/21/2006

Айтос

"Паспал чукур"

Урегулиран поземлен имот ХVІ
/шестнадесети/ в кв.264 /двеста
шейсет и четвърти/ по плана на
гр.Айтос, отреден за "стопанска
дейност (промишлени услуги)" с
площ 1413 /хиляда четиристотин и
тринадасат/ кв.м.

Урегулиран поземлен имот ХII 4053 /дванадесет за четири хиляди
петдесет и трети/ в кв. 229 /двеста
двадесет и девети/ по плана на гр.
Айтос , отреден за "ИЖС" на площ
от 320 /триста и двадесет / кв.м.

Извършена публична
продажба в полза на
"Уникредит Булбанк"АД, от ЧСИ
№ 705. Нов собственик "Мултинешънъл асет
портфолио /МАП/ ЕАД

Площта на този акт
представлява част от площта,
актувана през 1998 г. със
следните актове
за частна общинска
собственост: АОС № 117, АОС
№ 118, АОС № 120, АОС №
121,
АОС № 124, АОС № 125, АОС
№ 126, АОС № 127, АОС №
130, всички с обща площ
51,606 дка
Извършена публична
продажба в полза на
"Уникредит Булбанк"АД, от ЧСИ
№ 705. Нов собственик "Мултинешънъл асет
портфолио /МАП/ ЕАД

1360

9/27/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот VII 2076 /седми за две хиляди
седемдесет и шести/ в кв. 111 /сто
и единадесети/ по плана на гр.
Айтос, отреден за "ИЖС" на площ
284 кв.м./ двеста осемдесет и
четири кв.м./
Общ. часх от 430 кв.м. от УПИ II 167 /втори за сто шесдесет и седми/
в кв. 27 /двадесет и седми/ по плана
на с. Лясково отреден за "ИЖС"
целият с площ от 1280 кв.м. /хиляда
двеста и осемдесет кв.м./

1361

10/9/2006

Лясково

1362

10/9/2006

Пирне

Общ. част от 10 кв.м. от УПИ VIII - Акта отписан със Заповед №
РД-08-92/14.03.2007 год.
148 / осми за сто четиридесет и
осми/ в кв. 25 /двадесет и пети/ по
плана на с. Пирне отреден за
"ИЖС" целият с площ от 1435 кв.м. /
хиляда четиристотин тридесет и пет
кв.м. /

1363

10/9/2006

Айтос

1364

10/9/2006

Лясково

Общ. част от 60 кв.м. от УПИ II 1196 / втори за хиляда сто
деветдесет и шести / в кв. 34
/тридесет и четвърти/ по плана на
гр. Айтос отреден за "ИЖС" целият
с площ от 285 кв.м. /двеста
осемдесет и пет кв.м./
Общ. част от 10 кв.м. от УПИ I 209 /първи за двеста и девети/ в кв.
29 /двадесет и девети/ по плана на
с. Лясково отреден за "ИЖС" целият
с площ от 915 кв.м. /деветстотин и
петнадесет кв.м./

1365

10/9/2006

Айтос

След продажбата остават
общ.собственост 6 (шест) кв.м.,
които са част от проход за
преминаване към ПИ № 2078

Със Заповед № РД-0867/15.02.2008 г. площта на
общинската част в раздел 3 се
променя на 1319 кв.м. /хиляда
триста и деветнадесет кв.м./

Акта отписан със Заповед №
РД-08-67/26.02.2007 год.

Акта отписан със Заповед №
РД-08-642/23.11.2007 год.

Общ. част от 155 кв.м. от ПИ - 3552 Акта отписан със Заповед №
/ три хиляди петстотин петдесет и
РД-08-118/23.03.2007 год.
втори/ в кв. 194 /сто деветдесет и
четвърти/ по плана на гр. Айтос
отреден за "ИЖС" целият с площ от
455 кв.м. /четиристотин петдесет и
пет кв.м./

1366

10/17/2006

Айтос

Общинска част от 10 кв.м. от УПИ
ХIII - 288 /тринадесети за двеста
осемдесет и осми/ в кв. 146 /сто
четиридесет и шести/ по плана на
гр. Айтос отреден за "ИЖС" целият
с площ от 830 кв.м. /осемстотин и
тридесет кв.м./

Акта отписан със Заповед №
РД-08-56/15.02.2007 год.

1367

10/17/2006

Мъглен

Урегулиран поземлен имот II
/втори/ в кв. 35 /тридесет и пети/ по
плана на с. Мъглен , отреден за
"приемателен пункт" на площ от 850
кв.м. /осемстотин и петдесет кв.м./

На основание Заповед № РД-08823/14.12.2010 г. площта в
раздел № 3 се променя от 850
кв.м. на 878 кв.м. по скица №
1245/14.12.2010 г.

1368

10/18/2006

Поляново

1369

10/24/2006

Караново

205 /двеста и пет/ кв.м. от УПИ Х-86
/десети, тире осемдесет и шест/, кв.
13 /тринадесети/ по плана на
с.Поляново, отреден за "ИЖС",
целият с площ 1200 /хиляда и
двеста/ кв.м.
Общинска част от 197 кв.м. от УПИ Акта отписан със Заповед №
VIII-232 /осми за двеста тридесет и РД-08-590/22.12.2006 год.
втори/ в кв.18 /осемнадесети/ по
плана на с. Караново отреден за
"ИЖС" целият с площ от 622 кв.м.
/шестотин двадесет и два кв.м./

1370

10/25/2006

Поляново

1371

10/25/2006

Караново

"Беж бунар"

Земеделска земя в землището на с.
Поляново с площ от 4.523 дка.
/четири дка. и 523 кв.м./ с начин на
трайно ползване " Гробище" - имот
№ 000058
Земеделска земя в землището на с.
Караново с площ 4.708 дка. /четири
дка. и 708 кв.м./ с начин на трайно
ползване "Пасище, мера" категория
на земята "девета" - имот №
016008

Акта отписан със зап. № РД-08650/08.09.2009 г.
За имота е издаден нов АОС №
2195

1372

10/25/2006

Айтос

1373

11/1/2006

1374

1375

"Татарски ниви"

Земеделска земя в землището на
гр. Айтос с площ от 1211.296 дка.
/хиляда двеста и единадесет дка. и
296 кв.м./ с начин на трайно
ползване "Пасище, мера" и
категория при не поливни условия:
"Четвърта", имот № 139016

Акта отписан със Заповед №
РД-08-602/13.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС №
2129

Карагеоргиево

Урегулиран поземлен имот ХI-309
/единадесети за триста и девети/ в
кв. 29 Б /двадесет и девети - Б / по
плана на с. Карагеоргиево, отреден
за "ИЖС" на площ от 310 кв.м.
/триста и десет кв.м./

Съгласно заповед №РД-08601/21.07.2014г.
1.Площта в раздел 3 от АОС
№1373/01.11.2006г. да се чете:
"Поземлен имот №309,
находящ се в УПИ XI-309, 310,
315 в кв.29 "б" в село
Карагеоргиево с площ от 318
кв.м.".
2.Поради допусната техническа
грешка, западната граница на
ПИ №309 в раздел 5 от АОС
№1373/01.11.2006г. да се чете:
"Запад: ПИ №315".

11/2/2006

Айтос

Общинска част от 150.5 кв.м. от
УПИ V-1502 /пети за хиляда
петстотин и втори/ в кв. 37
/тридесет и седми/ по плана на гр.
Айтос отреден за "ИЖС" целият с
площ от 300 кв.м. /триста кв.м./

11/2/2006

Поляново

Земеделска земя в землището на с.
Поляново с площ 4.632 дка. / четири
дка. и 632 кв.м./ с начин на трайно
ползване "Пасище, мера" категория
на земята "Седма" - имот № 000104

Акта отписан със зап. № РД-08650/08.09.2009 г.
За имота е издаден нов АОС №
2207

1376

11/2/2006

Караново

Земеделска земя в землището на
с.Караново
30,939 дка /тридесет дка и
деветстотин тридесет и девет
квадрата/
Начин на трайно ползване "Пасище,
мера"
Категория на земята ІХ /девета/
Имот № 000063

Със Заповед на Кмета от имота
са образувани два нови имота
за които са съставени АОС
№ 1396/16.01.2007 год. и
АОС № 1397/16.01.2007 год.
Акта отписан със Заповед №
РД-08-20/17.01.2007 год.

1377

11/10/2006

Айтос

Общинска част от 250 /двеста и
петдесет/кв.м. от УПИ III-1522
/трети за хиляда петстотин
двадесет и втори/ в кв. 36
/тридесет и шести/ по плана на гр.
Айтос отреден за "ИЖС" целият с
площ от 475 /четиристотин
седемдесет и пет/кв.м.

Площта на общинска част се
коригира на 255 кв.м., съгласно
Заповед № РД-08532/17.11.2006 г.
Акта отписан със Заповед №
РД-08-54/07.02.2008 г.

1378

11/10/2006

Айтос

Земеделска земя - категория IХ "
Девета " - пасище, мера в
местността ""Татарски ниви"
съгласно КВС на землище гр.Айтос
№ 139013, с площ 3.099 дка.

Акта отписан със Заповед №
РД-08-606/17.08.2009 г.
За имота е издаден нов АОС №
2147

1379

11/13/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот ХХIII3896 /двадесет и трети за три
хиляди осемстотин деведесет и
шести/ в кв. 232 /двеста тридесет и
втори/ по плана на гр. Айтос
отреден за "ИЖС" с площ от 395
кв.м./ триста деветдесет и пет кв.м./

1380

11/21/2006

Карагеоргиево

Общинска част от 5 кв.м. /пет кв.м./ Акта отписан със Заповед №
РД-08-184/17.04.2007 год.
от УПИ ХII-93 /дванадесети за
деветдесет и трети/ в кв. 1 /първи/
по плана на с. Карагеоргиево
отреден за "ИЖС" целият с площ от
820 кв.м./ осемстотин и двадесет
кв.м. /

"Татарски ниви"

1381

11/21/2006

Малка поляна

Общинска част от 60 кв.м.
Акта отписан със Заповед №
/шестдесет кв.м./ от УПИ III-86
РД-08-94/14.03.2007 год.
/трети за осемдесет и шести/ в кв.
17 /седемнадесети/ по плана на с.
Малка поляна отреден за "ИЖС"
целият с площ от 1580 кв.м. /хиляда
петстотин и осемдесет кв.м./

1383

12/8/2006

Айтос

Поземлен имот 2154 /две хиляди
сто педесет и четвърти/ в кв. 107
/сто и седми / по плана на гр. Айтос
с площ от 250 кв.м. /двеста и
петдесет кв.м./.

1384

12/8/2006

Айтос

Урегулиран поземлен имот VI
Акта отписан със Заповед №
/шести/ в кв. 8 Б /осми - Б / по плана РД-0815/10.01.2007 год.
на гр. Айтос, отреден за "Кафе" на
площ от 355 кв.м./триста петдесет и
пет кв.м./.

1385

12/13/2006

Съдиево

Част от втори етаж /Поща и
ДСК / със ЗП 93.90 кв.м.
/деветдесет и три цяло и девет
десети кв.м./ в едно с 23.94 кв.м.
/двадесет и три цяло и деветдесет и
четири стотни кв.м./ от общите
части на Втори етаж от
административната сграда целият
със ЗП 230 кв.м. /двеста и тридесет
кв.м./
Част от 457.50
кв.м./четиристотин петдесет и
седем и половина кв.м./ от УПИ VI
в кв. 29 по плана на с. Съдиево
целият с площ от 915 кв.м.
/деветстотин и петнадесет кв.м.

Със заповед № РД-08343/08.07.2009 г. се допълва
изречение първо в раздел № 3
с "избено помещение /сутерен/
със застроена площ 260 кв.м."

1386

12/13/2006

Тополица

Урегулиран поземлен имот ХVIII-126
/осемнадесети за сто двадесет и
шести/ в кв. 6 /шести/ по плана на с.
Тополица, отреден за "ИЖС" на
площ от 670 кв.м./шестотин и
седемдесет кв.м./

Остават общ.собственост 167,5
кв.м., представляващи 1/4
ид.ч., полагащи се на
четвъртият наследник, живеещ
в чужбина

Сградата (АОС № 3), построена
в парцела, е продадена с
договор от 31.03.1998 г. на
ЕТ"Валпа"

1387

12/21/2006

Айтос

Урегулиранпоземлен имот V -общ.
/пети общ./ в кв. 8 А /осми - А/ по
плана на гр. Айтос, отреден за
"ИЖС" на площ от 730 кв.м.
/седемстотин и тридесет кв.м./

