
Документ № Дата Населено място Местност Описание Забележки

1539 1/28/2008 Айтос 1. Урегулиран поземлен имот II 

/втори/ в кв. 204 /двеста и четвърти/ 

по плана на гр. Айтос, отреден за 

"Терен с друго предназначение" на 

площ 11406 /единадесет хиляди 

четиристотин и шест/ кв.м.

 2. Училищна сграда със ЗП 850 кв.м. 

на три етажа, с масивна конструкция.

 3. Физкултурен салон със ЗП 230 

кв.м. на един етаж, масивна 

конструкция.

 4. Сграда работилница и кабинети 

със ЗП 400 кв.м. на един етаж, 

масивна конструкция.

 4. Битова сграда паракотелно със 

ЗП 95 кв.м. на един етаж, масивна 

конструкция.

 5. Сграда работилници и склад със 

ЗП 400 кв.м. на един етаж, масивна 

конструкция.

Със Заповед  № РД-08-

248/28.05.2009 г. се променя 

застроената площ на сградите в 

р.3:

т.2.Училищна сграда-от 850,00 

кв.м. става 504,56 кв.м.

т.3.Физкултурен салон-от 230,00 

кв.м. става 213,73 кв.м.

т.4.Битова сграда и паракотелно-

от 95,00 кв.м. става 90,55 кв.м.

т.5.Сграда работилница и склад-

от 400,00 става 414,71 кв.м.

28.05.2009 г.

  

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2008г.-31.12.2008г.



1547 2/1/2008 Мъглен 1. Урегулиран поземлен имот VII-157 

/седми за сто петдесет и седми/ в 

кв.26 /двадесет и шести/ по плана на 

с. Мъглен, отреден за "Училище" на 

площ 8192 /осем хиляди сто 

деветдесет и два/ кв.м.

 2. Сграда - Училище,  масивна 

консрукция, на два етажа,  със ЗП 

420 /четиристотин и двадесет/ кв.м. 

построена през 1957 год. разширено 

през 1981 год. 

 3. Помощни сгради - три броя,  

масивна конструкция, на един етаж, 

със ЗП всяка по 80 /осемдесет/ кв.м. 

построени през 1975 год.

Съгласно Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация 

№26/24.11.2014г. е извършен: 

"Основен ремонт на спортна 

площадка в "ОУ ХРИСТО 

БОТЕВ" в УПИ VII-157, кв. 26 по 

плана на с. Мъглен, община 

Айтос"

1554 2/5/2008 Карагеоргиево  1. Урегулиран поземлен имот VI 

/шести/ в кв. 10 /десети/ по плана на 

с. Карагеоргиево, отреден за " ОДЗ " 

на площ от 3022 /три хиляди 

двадесет и два/ кв.м.

 2. Сграда - Детска градина със ЗП 

240 кв.м., на два етажа, с масивна 

конструкция, построена през 1985 

год.



1555 2/5/2008 Айтос 1. Урегулиран поземлен имот I 

/първи/ в кв. 40 /четиридесети/ по 

плана на гр. Айтос, отреден за 

"Училище" на площ от 8870 /осем 

хиляди осемстотин и седемдесет/ 

кв.м.

2. Сграда - Училище със ЗП 676 

/шестстотин седемдесет и шест/ 

кв.м. на един етаж,  с масивна 

конструкция, построена през 1930 

год.

3. Спомагателни постройки - 4 бр. 

със ЗП 91 кв.м., 96 кв.м., 90 кв.м. и 

135 кв.м., на един етаж, с масивна 

конструкция, построени през 1976 

год.

4. Физкултурен салон със ЗП 132 /сто 

тридесет и два/ кв.м. на два етажа, с 

масивна конструкция, построен през 

1985 год. 

5. Трафопост със ЗП 62 /шестдесет и 

два/ кв.м. на един етаж, с масивна 

конструкция, построен през 1985 год.

Акта отписан със Заповед № -08-

816/13.11.2009 г.

Издаден нов АОС № 2251

1719 8/11/2008 Караново Язовир в землището на с. Караново 

с площ 6.902 /шест цяло деветстотин 

и два/ дка. с начин на трайно 

ползване "Язовир" - имот № 000265

1723 8/19/2008 Лясково "Ляската" Земеделска земя /§ 4 от ЗСПЗЗ/ - 

УПИ CLХІІІ /Урегулиран поземлен 

имот тринадесети/ в кв.8 /осми/ в 

местност "Ляската" землище с. 

Лясково, с площ 5760 /пет хиляди 

седемстотин и шестдесет/ кв.м. 

отреден за "Озеленяване"

От имота е образуван нов имот 

УПИ СLХІV за който е съставен 

АОС № 2242

Площта в раздел № 3 се 

променя от 5760 кв.м. на 5645 

кв.м.



1860 12/8/2008 Айтос Урегулиран поземлен имот І  /първи/  

в кв. 191 /сто деветдесет и първи/ по 

плана на гр. Айтос, отреден за " 

Озеленяване и обществено 

обслужване " на площ от 2606 /две 

хиляди шестстотин и шест/ кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-166/25.03.2011 г.

За имота е издаден нов АОС № 

2535/2011 г.


