
АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014г.-31.12.2014г.

Документ № Дата Населено място Местност Описание Забележки

3579 1/14/2014 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Татарски ниви", представляващ 

имот № 139029 /имот с номер сто 

тридесет и девет, нула, двадесет и 

девети/ с площ 550,643 дка. 

/петстотин и петдесет  дка 

шестстотин четиридесет и три кв.м./ 

с начин на трайно ползване "Пасище 

мера" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07186/13.01.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201005721/13.01.2014г.

Имот №139029 е получен от 

разделянето на имот №139024, 

а имот №139024 е получен от 

разделянето на имот №139016.

Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-646/06.08.2014г.

Имотът е разделен на три нови: 

Имот №139031- АОС №3700

Имот №139034- АОС №3762

Имот №139035- АОС №3763 

3580 1/14/2014 Айтос "Стамбол сърта" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Станбол сърта", представляващ 

имот № 000802 /имот с номер три 

нули осемстотин и втори/ с площ 

26.092 дка /двадесет и шест дка 

деветдесет и два кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Трета"

Преписката съдържа :

Скица №К07181/10.01.2014г., 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201005712/13.01.2014г.



3581 1/15/2014 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Татарски ниви", представляващ 

имот № 139023 /имот с номер сто 

тридесет и девет, нула, двадесет и 

трети/ с площ 632.393 дка 

/шестстотин тридесет и два  дка 

триста деветдесет и три кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище 

мера" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07183/13.01.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201004236/29.08.2013г.

Имот №139023 е получен от 

разделянето на имот №139016.

3598 2/27/2014 Дрянковец "Домус орман" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Домус орман", представляващ имот 

№ 077001/имот с номер нула, 

седемдесет и седем, нула, нула, 

едно/ с площ 298.010 дка /двеста 

деветдесет и осем  дка и десет  

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище мера" и категория при 

неполивни условия "Осма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02722/20.02.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006195/27.02.2014г.

3599 2/27/2014 Дрянковец "Домус орман" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Домус орман", представляващ имот 

№ 078001/имот с номер нула, 

седемдесет и осем, нула, нула, едно/ 

с площ 135.584 дка /сто тридесет и 

пет  дка и петстотин осемдесет и 

четири  кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище мера" и категория 

при неполивни условия "Осма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02723/20.02.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006194/21.02.2014г.



3602 3/11/2014 Караново "Мариш пунар" Земеделска земя 

Землище на с.Караново, местност 

"Мариш пунар", представляващ имот 

№ 013004/имот с номер нула, 

тринадесет, нула, нула, четири/ с 

площ 60.417 дка /шестдесет дка 

четиристотин и седемнадесет кв.м./ 

с начин на трайно ползване "Пасище 

мера" и категория при неполивни 

условия "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К04072/18.02.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006409/11.03.2014г.

Имотът е образуван от имот 

№013002

Актът е отписан със зап. № РД-

08-377/31.05.2014г.

За имота има съставен АОС № 

3655/02.06.2014Г.

3606 4/3/2014 Айтос "Хамам дере" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Хамам дере", представляващ имот 

№ 265002 /имот с номер двеста 

шестдесет и пет, нула, нула, втори/ с 

площ 172.369 дка /сто седемдесет и 

два дка триста шестдесет и девет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище мера" и категория при 

неполивни условия "Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07331/03.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006675/03.04.2014г.

Имот №265002 е получен от 

разделянето на имот №265001.

3607 4/3/2014 Айтос "Хамам дере" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Хамам дере", представляващ имот 

№ 265003 /имот с номер двеста 

шестдесет и пет, нула, нула, трети/ с 

площ 35.344 дка /тридесет и пет дка 

триста четиридесет и четири кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище 

мера" и категория при неполивни 

условия "Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07332/03.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006674/03.04.2014г.

Имот №265003 е получен от 

разделянето на имот №265001.

Актът е отписан със заповед 

№РД-08-626/24.08.2015г.

За имота е съставен АОС  

№4161/25.08.2015г.



3608 4/3/2014 Айтос "Хамам дере" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Хамам дере", представляващ имот 

№ 265004 /имот с номер двеста 

шестдесет и пет, нула, нула, 

четвърти/ с площ 3.603 дка /три дка 

шестстотин и три кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07333/03.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006673/03.04.2014г.

Имот №265004 е получен от 

разделянето на имот №265001.

3609 4/3/2014 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Татарски ниви", представляващ 

имот № 139032 /имот с номер сто 

тридесет и девет, нула, тридесет и 

втори/ с площ 0.942 дка /деветстотин 

четиридесет и два кв.м/ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07336/03.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006677/03.04.2014г.

Имотът е образуван от имот № 

139025

3611 4/8/2014 Айтос "Хамам дере" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Хамам дере", представляващ имот 

№ 001005 /имот с номер нула,нула, 

хиляда и пети/  с площ 5,614 дка /пет 

дка шестстотин и четиринадесет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище мера" и категория при 

неполивни условия "Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07345/08.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006703/08.04.2014г.

Имот №001005 е получен от 

разделянето на имот №000203.

3612 4/8/2014 Айтос "Хамам дере" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Хамам дере", представляващ имот 

№ 001024 /имот с номер нула,нула, 

хиляда двадесет и четвърти/  с площ 

0,904 дка деветстотин и четири кв.м./ 

с начин на трайно ползване "Пасище 

мера" и категория при неполивни 

условия "Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07346/08.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006702/08.04.2014г.

Имот №001024 е получен от 

разделянето на имот №000203.



3627 4/16/2014 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000162 /имот с номер нула, нула, 

нула сто шестдесет и втори/ с площ 

36.327 дка /тридесет и шест дка 

триста двадесет и седем кв.м/ с 

начин на трайно ползване "Пасище 

мера" и категория при неполивни 

условия "Осма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02743/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006815/15.04.2014г.

3628 4/17/2014 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000163 /имот с номер нула, нула, 

нула сто шестдесет и трети/ с площ 

57.335 дка /петдесет и седем дка 

триста тридесет и пет кв.м/ с начин 

на трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Осма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02744/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006816/15.04.2014г.

3629 4/17/2014 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000165 /имот с номер нула, нула, 

нула сто шестдесет и пети/ с площ 

8.610 дка /осем дка шестстотин и 

десет кв.м/ с начин на трайно 

ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Осма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02745/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006817/15.04.2014г.



3630 4/17/2014 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000156 /имот с номер нула, нула, 

нула сто петдесет и шести/ с площ 

26,742 дка /двадесет и шест дка 

седемстотин четиридесет и два кв.м/ 

с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория при 

неполивни условия "Осма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02742/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006814/15.04.2014г.

3631 4/22/2014 Дрянковец "Домус орман" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Домус орман", представляващ имот 

№ 000155 /имот с номер нула, нула, 

нула сто петдесет и пети/ с площ 

38.546 дка /тридесет и осем дка 

петстотин четиридесет и шест кв.м/ с 

начин на трайно ползване "Пасище с 

храсти" и категория при неполивни 

условия "Осма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02741/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006813/15.04.2014г.

3632 4/22/2014 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Текме тарла", представляващ имот 

№ 000124 /имот с номер нула, нула, 

нула сто двадесет и четвърти/ с 

площ 13,484 дка /тринадесет дка 

четиристотин осемдесет и четири 

кв.м/ с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория при 

неполивни условия "Осма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02746/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006812/15.04.2014г.



3633 4/22/2014 Карагеоргиево "Власата могила" Земеделска земя 

Землище на с.Карагеоргиево, 

местност "Власата могила", 

представляващ имот № 000273 

/имот с номер нула, нула, нула 

двеста седемдесет и трети/ с площ 

2,500 дка /два дка и петстотин кв.м/ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К03275/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006811/15.04.2014г.

3634 4/22/2014 Карагеоргиево "Бостанлъка" Земеделска земя 

Землище на с.Карагеоргиево, 

местност "Бостанлъка", 

представляващ имот № 000064 

/имот с номер нула, нула, нула, нула 

шестдесет и четвърти/ с площ 6.417 

дка / шест дка и четиристотин и 

седемнадесет кв.м/ с начин на 

трайно ползване "Пасище с храсти" и 

категория при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К03273/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006805/15.04.2014г.

3635 4/22/2014 Карагеоргиево "Бостанлъка" Земеделска земя 

Землище на с.Карагеоргиево, 

местност "Бостанлъка", 

представляващ имот № 000069 

/имот с номер нула, нула, нула, нула 

шестдесет и девети/ с площ 6.681 

дка /шест дка и шестстотин 

осемдесет и един кв.м/ с начин на 

трайно ползване "Пасище с храсти" и 

категория при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К03274/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006806/15.04.2014г.



3636 4/22/2014 Черна могила "Еклеме" Земеделска земя 

Землище на с.Черна могила, 

местност "Еклеме", представляващ 

имот № 000021 /имот с номер нула, 

нула, нула, нула двадесет и първи/ с 

площ 14.597 дка /четиринадесет дка 

петстотин деветдесет и седем кв.м/ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00539/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006808/15.04.2014г.

3637 4/22/2014 Черна могила "Еклеме" Земеделска земя 

Землище на с.Черна могила, 

местност "Еклеме", представляващ 

имот № 000110 /имот с номер нула, 

нула, нула, сто и десети/ с площ 

96.862 дка /деветдесет и шест дка 

осемстотин шестдесет и два кв.м/ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Шеста"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00537/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006810/15.04.2014г.

3638 4/22/2014 Черна могила "Еклеме" Земеделска земя 

Землище на с.Черна могила, 

местност "Еклеме", представляващ 

имот № 000106 /имот с номер нула, 

нула, нула, сто и шести/ с площ 9.683 

дка /девет дка шестстотин 

осемдесет и три кв.м/ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К00538/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006809/15.04.2014г.



3639 4/22/2014 Дрянковец "Домус орман" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Домус орман", представляващ имот 

№ 076016/имот с номер нула, 

седемдесет и шест, нула, 

шестнадесети/ с площ 32.339 дка 

/тридесет и два дка триста тридесет 

и девет кв.м/ с начин на трайно 

ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Осма"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02747/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006818/15.04.2014г.

3640 4/22/2014 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос, местност 

"Чеменлията", представляващ имот 

№ 000664/имот с номер нула, нула, 

нула, шестстотин шестдесет и 

четвърти/ с площ 16.937 дка 

/шестнадесет дка деветстотин 

тридесет и седем кв.м/ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07362/11.04.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201006807/15.04.2014г.

3643 5/14/2014 Айтос "Стамбол сърта" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Стамбол сърта", представляващ 

имот № 000823 /имот с номер три 

нули осемстотин двадесет и трети/ с 

площ 3.934 дка /три дка деветстотин 

тридесет и четири кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица №К07401/29.04.2014г., 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201006955/29.04.2014г.

3652 5/26/2014 Айтос Урегулиран поземлен имот IV 

/урегулиран поземлен имот 

четвърти/ в кв.257 /двеста петдесет и 

седми/ по плана на гр.Айтос, с площ 

1306  кв.м. /хиляда триста и шест 

кв.м./, отреден "За озеленяване".

Преписката съдържа:

1.Скица №438/16.04.2014г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201006934/28.04.2014г.



3665 6/10/2014 Карагеоргиево "Бялата пръст" Имот с номер 000180 /три нули сто и 

осемдесети/, находящ се в 

землището на с.Карагеоргиево, 

местност "Бялата пръст",  с начин на 

трайно ползване  "Водоем" - земя с 

площ 13,742 дка /тринадесет дка 

седемстотин четиридесет и два 

кв.м/.

Преписката съдържа:

1.Скица №К03282/26.05.2014г.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201007263/10.06.2014г.

3681 7/4/2014 Чукарка 1.Сграда-"Детска градина" с обща ЗП 

176 кв.м., на един етаж с масивна 

конструкция.:

-стар корпус, построен през 1978г. 

със ЗП 106 кв.м.

-нов корпус, построен през 1982г. със 

ЗП 70 кв.м.

2.Сграда-"Здравна служба", 

построена през 1982г. със ЗП 66,50 

кв.м., на един етаж с масивна 

конструкция,

находящи се в УПИ III /трети/ в кв. 16 

/шестнадесети/ по плана на 

с.Чукарка, отреден "За кметство, 

поща, ритуална зала", с площ 3718 

кв.м. / три хиляди седемстотин и 

осемнадесет кв.м./

Преписката съдържа:

1.Скица № 850/02.10.2012 г.на 

Община Айтос.

2.Удостоверение за данъчна 

оценка:

- изх. № 5201007510/03.07.2014 

г.

- изх. № 5201007509/03.07.2014 

г.

УПИ III в кв. 16 по плана на 

с.Чукарка  е актуван с АОС 

№2353/28.04.2010г.



3700 8/6/2014 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя 

Землище на гр.Айтос, местност 

"Татарски ниви", представляващ 

имот № 139031 /имот с номер сто 

тридесет и девет, нула, тридесет и 

първи/ с площ 540,557 дка. 

/петстотин и четиридесет  дка 

петстотин петдесет и седем кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище 

мера" и категория при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К07522/06.08.2014г.,изд. от 

ОСЗ - Айтос

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201007756/06.08.2014г.

Имот №139031 е получен от 

разделянето на имот №139029.

С Решение 804/22.07.2015г. на 

Общински съвет-Айтос се 

разделя имот №139031, с площ 

от 540,557 дка, находящ се в 

м."Татарски ниви", землище на 

гр.Айтос е се образуват три нови 

имота с номера: №139038-3,611 

дка; №139039-0,925 дка и 

№139040- 536,021 дка,

       Актът е отписан със 

Заповед №РД-08-

708/10.09.2015г.

       За новообразуваните имоти 

са съставени:

       -АПОС №4166/10.09.2015г. 

за Им. № 139038

       -АПОС №4167/10.09.2015г. 

за Им. № 139039

       -АПОС №4168/10.09.2015г. 

за Им. № 139040

     



3804 9/24/2014 Малка поляна "До корията" Земеделска земя 

Землище на с. Малка поляна, 

местност "До корията", 

представляващ имот № 000116 

/имот с номер три нули сто и 

шестнадесети/ с площ 7,551 дка 

/седем дка петстотин петдесет и 

един кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

Скица №К01616/17.09.2014г., 

изд. от ОСЗ - Айтос

Удостоверение за дан. оценка 

№5201008325/18.09.2014г.


