
АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2015г.-31.12.2015г.

Документ № Дата Населено място Местност Описание Забележки

3878 1/19/2015 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118244 /имот с номер едно, едно, 

осем, две, четири, четири/ с площ 

3,821 дка /три декара осемстотин 

двадесет и един кв.м. / с начин на 

трайно ползване "Нива" и категории 

на земята при неполивни условия 

"Четвърта" - (3.472) и "Десета" - 

(0.349)

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02912/04.12.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201009517/09.01.2015г.

3879 1/21/2015 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118224 /имот с номер едно, едно, 

осем, две, две, четири/ с площ 1,198 

дка /един дка сто деветдесет и осем 

кв.м. / с начин на трайно ползване 

"Нива" и категории на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02911/04.12.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201009519/09.01.2015г.



3880 1/21/2015 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118170 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, седем, нула/ с площ 

0.755 дка /седемстотин петдесет и 

пет кв.м. / с начин на трайно 

ползване "Нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02910/04.12.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201009520/09.01.2015г.

3881 1/21/2015 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118158 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, пет, осем/ с площ 0,827 

дка /осемстотин двадесет и седем 

кв.м. / с начин на трайно ползване 

"Нива" и категории на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02909/04.12.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201009522/09.01.2015г.

3882 1/21/2015 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118156 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, пет, шест/ с площ 0,752 

дка /седемстонин петдесет два кв.м. 

/ с начин на трайно ползване "Нива" 

и категории на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02913/04.12.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201009516/09.01.2015г.

3883 1/21/2015 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118155 /имот с номер едно, едно, 

осем, едно, пет, пет/ с площ 0,981 

дка /деветстотин осемдесет и един 

кв.м. / с начин на трайно ползване 

"Нива" и категории на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02908/04.12.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201009526/09.01.2015г.



3884 1/21/2015 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118059 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, пет, девет/ с площ 0,861 

дка /осемстотин шестдесет и един 

кв.м. / с начин на трайно ползване 

"Нива" и категории на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02907/04.12.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201009530/09.01.2015г.

3885 1/21/2015 Дрянковец "Новите лозя" Земеделска земя 

Землище на с.Дрянковец, местност 

"Новите лозя",  представляващ имот 
№ 118045 /имот с номер едно, едно, 

осем, нула, четири, пет/ с площ 0.912 

дка /деветстотин и дванадесет кв.м. / 

с начин на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02906/04.12.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201009528/09.01.2015г.

3886 1/22/2015 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Общинска част от 715 кв.м.ид.ч. 

/седемстотин и петнадесет 

кв.м.ид.ч./ от ПИ №182 /поземлен 

имот сто осемдесет и втори/ 

находящ се в землище на гр.Айтос - 

местност "Набожната къща", целият 
с площ от 2015 кв.м.,

Преписката съдържа:

1.Скица №57/19.01.2015г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201009683/19.01.2015г.
3.Нотариален акт №186, т.VI, 

рег. №6178, д.1047 от 2014 г. 
Вписан в служба по вписванията 

с Вх.рег. № 4168 от 12.12.2014г., 
Акт №108, т.16, дело 

№2141/2014г.

Имотът е продаден с Договор 

№417/10.06.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-481/9.07.2015г.



3887 1/27/2015 Айтос Общинска част от 223 кв.м. ид. ч. ( 

двеста двадесет и три кв.м. ид. ч. ) 

от  УПИ X ( урегулиран поземлен 

имот десети ) в кв.205  ( квартал 

двеста и пети ) по плана на гр.Айтос, 

отреден за "Жилищно строителство", 

целият с площ  648 кв.м. ( 

шестстотин четиридесет и осем кв.м. 

)

Преписката съдържа:

1. Скица № 56/19.01.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201009736/27.01.2015г.
3. Договор за покупко-продажба 

от 22.08.2001г., вписан в служба 

по вписвания на 22.08.2001г.,Акт 
№29, т. IV, вхр.1700, Парт. кн. т. 
108, стр.58.

3888 1/27/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XXV-3590 

/двадесет и пети за три хиляди 

петстотин и деветдесети/ в кв. 187 

/сто осемдесет и седми/ по плана на 

гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 343 кв.м./ 

триста четиридесет и три кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1793/21.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009531/08.01.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1939/29.04.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

624/20.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

458/17.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XXV-3590 в кв. 187 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Раиф Мюмюнов Еминов със 

заповед № РД-09-

322/10.08.1994г.
    Разликата  от 18 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3889 1/27/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XXIV-

3581 /двадесет и четвърти за три 

хиляди петстотин осемдесет и 

първи/ в кв. 187 /сто осемдесет и 

седми/ по плана на гр. Айтос, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 386 кв.м./ 

триста осемдесет и шест кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1784/20.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009534/08.01.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1971/20.07.1995г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

621/20.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

461/17.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XXIV-3581 в кв. 

187 по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Сабри Мехмедов Алиев със 

заповед № РД-09-8/13.01.1995г.
    Разликата  от 4 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3890 1/28/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот I-3364 

/първи за три хиляди триста 

шестдесет и четири/ в кв. 187 /сто 

осемдесет и седми/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 365 

кв.м./ триста шестдесет и пет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1791/21.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009525/08.01.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1957/22.02.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

620/20.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

462/17.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ I-3364 в кв. 187 по 

плана на гр.Айтос е отстъпено 

право на строеж на Аптула 

Мехмедов Керимов със заповед 

№ РД-09-64/23.02.1994г.



3891 1/29/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот II-3365 

/втори за три хиляди триста 

шестдесет и пети/ в кв. 187 /сто 

осемдесет и седми/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 278 

кв.м./ двеста седемдесет и осем 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1790/21.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009529/08.01.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1958/23.02.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

613/18.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

441/10.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ II-3365 в кв. 187 по 

плана на гр.Айтос е отстъпено 

право на строеж на Хубен 

Хубенов Ангелов със заповед № 

РД-09-71/24.02.1994г.
    Разликата  от 3 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3892 1/29/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот III-3365 

/трети за три хиляди триста 

шестдесет и шести/ в кв. 187 /сто 

осемдесет и седми/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 207 

кв.м./ двеста и седем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1783/20.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009532/08.01.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1961/25.11.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

574/08.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

429/06.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ III-3366 в кв. 187 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Карамфил Мартинов Силянов 

със заповед № РД-09-

399/03.11.1994г.
    Разликата  от 7 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3893 2/4/2015 Айтос "Лесопарк" Масивна сграда - 01, със застроена 

площ 82 (осемдесет и два) кв.м. на 1 

(един) етаж, състояща се от 3 (три) 

помещения: централно - с полезна 

площ 33 (тридесет и три) кв.м., 

вътрешно - с полезна площ 13 

(тринадесет) кв.м. и самостоятелно 

(вляво от откритата тераса) - с 

полезна площ 6,5 (шест цяло и пет) 
кв.м., открита тераса (площадка) с 

площ 14 (четиринадесет) кв.м., 

заедно със сутерен, състоящ се от 2 

(две) помещения с полезна площ от 
5 (пет) и 9 (девет) кв.м., с 

предназначение: сграда с друго 

предназначение, построена 1985г., 
разположена в имот № 000841 

(осемстотин четиридесет и първи) - 

извънселищен парк с площ 381,305 

дка (триста осемдесет и един декара 

и триста и пет кв.м.) с начин на 

трайно ползване "Лесопарк", по КВС 

за землището на гр.Айтос

Поземления имот, в който е 

построена сградата е актуван с 

АПОС №2447/02.11.2010г. и Акт 
за поправка №3092/26.03.2012г.
След построяването на 

сградата, същата е 

неизползвана и необитавана.

Преписката съдържа:

1. Скица № К07747/04.02.2015г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка № 

№5201009849/04.02.2015г.
3. Геодезическо заснемане, 

изготвено от инж.Пламен Радев;

4. Ръчна схема за архитектурно 

разпределение;

5. Правно становище;

     В изпълнение на Решение 

№708, обективирано в протокол 

№46 от 11.02.2015г. от 
заседание на Общински съвет 
гр.Айтос, проведено на 

11.02.2015г., на основание 

Заповед № РД-08-

136/09.03.2015г. и Договор 

№317/10.03.2015г., вписан в 

Служба по вписванията гр.Айтос 

с Вх.рег. №729/10.03.2015г., Акт 
№130, том III  е учредено 

безвъзмездно право на 

ползване на Храм "Св.вмчк 
Димитрий" - Айтос за срок от 10 

(десет) години.



3894 2/12/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот VI-4218 

/шести за четири хиляди двеста и 

осемнадесети/ в кв. 205 /квартал 

двеста и пети/ по плана на гр.Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 468 кв.м. 

/четиристотин шестдесет и осем 

кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1178/21.08.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009925/12.02.2015 год.

   С Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот 
№93, том І, рег. № 531, дело № 

75 от 2013 год., вписан в Служба 

по вписвания Вх.рег.№317/316 

от 30.01.2013 год, Акт № 185, 

том 1, дело 126/2013 год. се 

удостоверява, че Джошкун Амед 

Халил с постоянен адрес 

гр.Айтос, ул."Крали Марко" №51, 

ЕГН 6406010866 и Стойчо 

Митков Стойчев, с постоянен 

адрес гр.Айтос, ул."Крали 

Марко"№51, ЕГН 8610090707 са 

собственици на недвижим имот-
жилищна сграда, с ЗП от 80 

кв.м., навес със ЗП от 70 кв.м и 

невс със ЗП от 6 кв.м, находящи 

се в гр.Айтос, ул. "Бяло море" 

№17, построени на основание 

отстъпено право на строеж 

върху общински УПИ VI-4218, 

кв.205  

   С Договор №395/08.05.2015г. е 

учредено възмездно право на 

пристрояване и допълващо 

застрояване на Джошкун Амед 

Халил и Стойчо Митков 

Стойчев.



3895 2/19/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот VІІІ-3640  

( урегулиран поземлен имот осми за 

три хиляди шестстотин и 

четиридесети) в кв.21 "А" (квартал 

двадесет и първи "А")  по плана на 

гр. Айтос, отреден за "Жилищно 

строителство" с площ от 450 кв.м. 

(четиристотин и петдесет кв.м.)

Преписката съдържа:

Скица №194/17.02.2015г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201009986/18.02.2015г.
Договор за делба 

№374/16.02.2015г., Вписан в 

службата по вписванията на 

16.02.2015г., Вх.рег. №469, Акт 
№ 58, том 1. 



3896 2/19/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот VIII-887 

/осми за осемстотин осемдесет и 

седем/ в кв. 13 /тринадесети/ по 

плана на гр. Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 632 кв.м./ 

шестстотин тридесет и два кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 190/16.02.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009974/18.02.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 390/26.06.1964г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

488/05.08.2014г.
5. Заповед № РД-11-

275/12.09.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    УПИ VIII-887 в кв.13 е 

образуван от част от бивш 

парцел I, кв.6 по одобрен 

регулационен план на гр. Айтос 

от 1958г.
    Върху бивш парцел I в кв.6 е 

признато право на строеж на 

Апостол Димов Анастасов с 

удостоверение № 

4433/15.07.1964г.
    Разликата  в площите по АДС 

№ 390/26.06.1964г. и скицата се 

дължи на цифровизацията на 

плана от 1958г. и действащият 
регулационен план на гр. Айтос.



3897 2/20/2015 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 375 /поземлен имот с номер 

триста седемдесет и пет/ с площ 

1388 кв.м. /хиляда триста осемдесет 

и осем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 80/22.01.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201009934/12.02.2015г.

Имотът е продаден с Договор 

№416/10.06.2015г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-482/9.07.2015г.

3898 2/23/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XIV-3490 

/четиринадесети за три хиляди 

четиристотин и деветдесети/ в кв. 

187 /сто осемдесет и седми/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 379 

кв.м./ триста седемдесет и девет 
кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1792/21.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009527/08.01.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1929/25.04.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

623/20.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

459/17.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XIV-3490 в кв. 187 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Салих Шакир Вели със заповед 

№ РД-09-195/11.03.1994г.
    Разликата  от 14 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3899 2/23/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XV-3493 

/петнадесети за три хиляди 

четиристотин и деветдесет и трети/ в 

кв. 187 /сто осемдесет и седми/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 464 

кв.м./ четиристотин шестдесет и 

четири кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1785/20.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009535/08.01.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1991/22.08.1995г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

569/07.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

430/06.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XV-3493 в кв. 187 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено 1/2 право на строеж 

на Гюнайдън Мюмюналиев със 

заповед № РД-09-

399/03.11.1994г. и 1/2 право на 

строеж на Лютви Мюмюналиев 

Юсеинов.

    Разликата  от 19 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3900 2/24/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XVI-3494 

/шестнадесети за три хиляди 

четиристотин и деветдесет и 

четвърти/ в кв. 187 /сто осемдесет и 

седми/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 434 кв.м./ 

четиристотин тридесет и четири 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1786/20.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009536/08.01.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1960/25.11.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

647/29.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

477/18.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XVI-3494 в кв. 187 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

наследници на Дурсун Мурадов 

Мурадов и Рушен Емурла 

Мехмед със заповед № РД-09-

402/07.11.1994г. 
    Разликата  от 3,85 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.

3901 2/25/2015 Тополица "Топрак алан" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност 

"Топрак алан",  представляващ имот 
№ 016053 /имот с номер нула, едно, 

шест, нула, пет, три/ с площ 1,140 

дка /един дка сто и четиридесет кв.м. 

/ с начин на трайно ползване "Лозе" 

и категории на земята при неполивни 

условия "Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02491/22.12.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010020/24.02.2015г.



3902 2/25/2015 Тополица "Топрак алан" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност 

"Топрак алан",  представляващ имот 
№ 016096 /имот с номер нула, едно, 

шест, нула, девет, шест/ с площ 

4,216дка /четири дка двеста 

ишестнадесет кв.м. / с начин на 

трайно ползване "Лозе" и категория 

на земята при неполивни условия 

"Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02490/22.12.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010021/24.02.2015г.
Имотът е образуван от имот 
№016073

3903 2/25/2015 Тополица "Ески балък" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност  

"Ески балък",  представляващ имот 
№ 030137 /имот с номер нула, три, 

нула, едно, три, седем/ с площ 

53,831дка /петдесет и три дка 

осемстотин тридесет и един кв.м. / с 

начин на трайно ползване "Посевна 

площ" и категория на земята при 

неполивни условия "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02488/22.12.2014г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010019/24.02.2015г.
Имотът е образуван от имот 
№000236

3904 2/26/2015 Черноград Общинска част /придаваема/ от 37 

кв.м .ид.ч. /тридесет и седем кв.м. 

ид. ч./ от УПИ VIII-263 /урегулиран 

поземлен имот осми за двеста 

шестдесет и трети/ в кв.29 /квартал 

двадесет и девети/ по плана на село 

Черноград, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ  1072 

кв.м. /хиляда седемдесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 143/09.02.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201010016/23.02.2015 г.
3. Нотариален акт  № 40, т. I, 
рег. № 374, д. № 37/2015г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №213/24.01.2015г., Акт 
№153, том 1

Имотът е продаден с договор 

№419/17.06.2015г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-428/17.06.2015г.



3905 2/26/2015 Айтос Общинска част от 245 кв.м. 

ид.ч./двеста четиридесет и пет кв.м 

ид.ч./  от УПИ X-1027 /десети за 

хиляда двадесет и седми/ в кв. 81 

/осемдесет и първи/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 295 

кв.м. /двеста деветдесет и пет кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 211/24.02.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010050/26.02.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№256/24.06.1964г.
4. Заповед № РД-11-

15/06.01.2015 год. на Областен 

управител на област Бургас.
Новият УПИ X-1027 в кв.81 по 

действащия към момента план 

на гр. Айтос е образуван от:
-240 кв.м. идеална част от бивш 

парцел IX-714 в бивш кв.25 по 

плана на гр. Айтос от 1958г.
-2 кв.м. част от бивш парцел IX-

714 в бивш кв.25 по 

регулационния план на гр. 

Айтос, одобрен през 1958г. 
попада в улица.

Върху бивш парцел IX-714 в 

бивш кв.25 е отстъпено право на 

строеж на Петър Димитров 

Петров с удостоверение 

№3620/29.04.1961г.



3906 3/4/2015 Малка поляна Общинска част /придаваема/ от 27 

кв.м .ид.ч. /двадесет и седем кв.м. 

ид. ч./ от УПИ I /урегулиран поземлен 

имот първи/ в кв.23 /квартал 

двадесет и трети/ по плана на село 

Малка поляна, отреден за "Култова 

сграда", целият с площ  1599 кв.м. 

/хиляда петстотин деветдесет и 

девет кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 1132/17.02.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201010017/23.02.2015 г.
3. Нотариален акт за 

собственост върху недвижим 

имот придобит по давност № 

109, т. III, д. № 800/18.06.1996г.
Имотът е продаден с договор 

№418/15.06.2015г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-425/16.06.2015г.



3907 3/5/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XIII-общ 

/тринадесети/ в кв. 2 "а" /две "а"/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 345 

кв.м./ триста четиридесет и пет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1776/19.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009524/08.01.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1964/13.12.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

614/18.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

439/10.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху парцел XIII в кв. 2 "а" по 

плана на гр.Айтос е отстъпено 

право на строеж на Мехмед 

Мехмед Аптула-Договор за 

отстъпено право на строеж от 
17.X.1994г. 
    Разликата  от 10 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3908 3/5/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот II-1884 

/втори за хиляда осемстотин 

осемдесет и четвърти/ в кв. 155 /сто 

петдесет и пети/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 519 

кв.м./ петстотин и деветнадесет 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1777/19.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009521/08.01.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1859/10.03.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

653/29.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

474/18.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху парцел II-1884 в кв. 155 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Апостол Георгиев Божиков със 

заповед № РД-09-

83/11.03.1994г.
    Разликата  от 19 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3909 3/5/2015 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 1347 /поземлен имот с номер 

хиляда триста четиридесет и седем/ 

с площ 1214 кв.м. /хиляда двеста 

ичетиринадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 204/20.02.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010066/27.02.2015г.
      Имотът е продаден с 

Договор № 420А/23.06.2015г.
      Актът е отписан със Заповед 

№ РД-08-819/21.10.2015г.



3910 3/9/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот V-1883 

/пети за хиляда осемстотин 

осемдесет и трети/ в кв. 155 /сто 

петдесет и пети/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 385 

кв.м./ триста осемдесет и пет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1778/19.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009518/08.01.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1990/22.08.1995г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

577/08.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

421/05.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ V-1883 в кв. 155 по 

плана на гр.Айтос е отстъпено 

1/2 право на строеж на Рамадан 

Кадиров Мустафов и 1/2 право 

на строеж на Сами Кадиров 

Мустафов със заповед № РД-09-

229/30.08.1995г.
    Разликата  от 10 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3911 3/9/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот I-1883 

/първи за хиляда осемстотин 

осемдесет и трети/ в кв. 155 /сто 

петдесет и пети/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 472 

кв.м./ четиристотин седемдесет и 

два кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1782/20.11.2014 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201009523/08.01.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1989/22.08.1995г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

576/08.11.2013г.
5. Заповед № РД-11-

420/05.12.2013 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ I-1883 в кв. 155 по 

плана на гр.Айтос е отстъпено 

право на строеж на Кадир 

Мустафов Тахиров и Мюмюн 

Хюсеин Халиибрям със заповед 

№ РД-09-228/03.08.1995г.
    Разликата  от 37 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.

3912 3/11/2015 Тополица "Топалака" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност 

"Топалака",  представляващ имот № 

026045 /имот с номер нула, две, 

шест, четири, пет/ с площ 1,470 дка 

/един дка четирстотин и седемдесет 

кв.м. / с начин на трайно ползване 

"Нива" и категории на земята при 

неполивни условия "Десета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02542/05.03.2015г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010114/09.03.2015г.



3913 3/11/2015 Тополица "Таш гечит" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност 

"Таш гечит", имот № 019072 /имот с 

номер нула, едно, девет, нула, 

седем, две/ с площ 3,466 дка /три дка 

четиристотин шестдесет и шест кв.м. 

/ с начин на трайно ползване "Нива" 

и категория на земята при неполивни 

условия "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02541/05.03.2015г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010113/09.03.2015г.
Имотът е образуван от имот 
№019014.

3914 3/16/2015 Айтос Общинска част /придаваема/ от 3 

кв.м .ид.ч. /три кв.м. ид. ч./ от УПИ II-

431 /урегулиран поземлен имот 
втори за четиристотин тридесет и 

първи / в кв.153 /квартал сто 

петдесет и трети/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство", целият с 

площ  349 кв.м. /триста четиридесет 
и девет кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 1739/12.11.2014г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201010151/11.03.2015 г.
3. Нотариален акт № 182, т. XIII, 

рег. № 11007, д. № 1957/2005г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №3922/06.12.2005г., 
Акт №167, том XIV,  дело 

№2978/2005г.
4. Нотариален акт № 140, т. II, 
дело № 1043/1994г.
Имотът е продаден с договор 

№420/19.06.2015г.
Актът е отписан със заповед 

№РДІ08-431/19.06.2015г.



3915 3/19/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот  II-703 

/втори за седемстотин и трети/ в кв.3 

/трети/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 563 кв.м. 

/петстотин шестдесет и три кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 274/11.13.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010175/17.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1849/17.02.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

661/02.12.2013г.
5. Заповед № РД-11-

43/07.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
 Върху парцел II-703 в кв. 3 по 

плана на град Айтос е отстъпено 

право на строеж на Шефки 

Исмаилов  Садетинов със 

заповед № РД-09-

42/10.02.1994г.
    Разликата  от 2 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3916 3/19/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот I-общ 

/първи-общински/ в кв. 2 "а" /две "а"/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 309 кв.м./ 

триста и девет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 273/11.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010178/17.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1469/25.11.1986г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

178/17.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

149/08.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ  I в кв. 2 "а" по 

плана на гр.Айтос е отстъпено 

право на строеж на Ралин 

Миленов Зоров и Валентин 

Миленов Зоров със зъповед № 

РД-09-472, 473/05.12.1986г.
    Разликата  от 1 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3917 3/19/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот VIII-общ 

/осми-общински/ в кв. 2 "а" /две "а"/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 318 кв.м./ 

триста и осемнадесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 272/11.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010179/17.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1540/08.12.1987г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

170/13.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

153/09.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Разликата  от 17 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3918 3/19/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот  I-754 

/първи за седемстотин петдесет и 

четвърти/ в кв.3 "а"/три "а"/ по плана 

на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 447 

кв.м./ четиристотин четиридесет и 

седем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 271/11.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010180/17.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1767/01.02.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

11/07.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

29/06.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
 Върху парцел I-754 в кв. 3 "а" по 

плана на град Айтос е отстъпено 

право на строеж на Георги 

Христов Стоянов със заповед № 

РД-09-34/15.01.1991г.
    Разликата  от 8 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3919 3/19/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот  II-753 

/втори за седемстотин петдесет и 

трети/ в кв.3 "а"/три "а"/ по плана на 

гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 527 кв.м./ 

петстотин двадесет и седем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 270/11.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010181/17.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1837/12.08.1993г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

09/07.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

47/17.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
 Върху парцел II-753 в кв. 3 "а" 

по плана на град Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Муса Мехмедов Хюсеинов със 

заповед № РД-09-

300/23.08.1993г.
    Разликата  от 8 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3920 3/20/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот V-общ 

/пети-общински/ в кв.29 /двадесет и 

девети/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 449 кв.м./ 

четиристотин четиридесет и девет 
кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 269/11.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010182/17.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1706/12.07.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

29/10.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

37/07.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Разликата  от 14 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3921 3/20/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XXVI-

1166 /двадесет и шести за хиляда 

сто шестдесет и шести/ в кв.29 

/двадесет и девети/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 236 кв.м./ 

двеста тридесет и шест кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 268/11.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010183/17.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1766/23.01.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

16/07.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

24/30.01.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ  XXVI-1166 в кв.29 

е отстъпено право на строеж на 

Александър Илиев Александров 

със заповед № РД-09-

488/28.11.1990г.
    Разликата  от 34 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3922 3/23/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XVI-1157 

/шестнадесети за хиляда сто  

петдесет и седми/ в кв.30 /тридесети/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 617 кв.м./ 

шестстотин и седемнадесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 267/11.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010193/18.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1830/30.03.1993г.
4. Заповед № РД-11-

5/07.01.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XVI-1157 в кв. 30 

по плана на град Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Юрий Иванов Миленов със 

заповед № РД-09-

87/31.03.1993г.
    Разликата  от 3 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.

3924 4/2/2015 Зетьово Имот № 000017 /имот с номер нула, 

нула, нула, нула, едно, седем/ с 

площ 27,813 дка /двадесет и седем  

дка осемстотин и тринадесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване 

"Животновъдна ферма", находящ се 

в землище на с. Зетьово

Преписката съдържа :

Скица: К00944/27.03.2015г.
Удостоверение за данъчна 

оценка: № 

5201010358/02.04.2015г.



3925 4/1/2015 Айтос Общинска част /придаваема/ от 26 

кв.м .ид.ч. /двадесет и шест кв.м. ид. 

ч./ от УПИ I-4267 /урегулиран 

поземлен имот първи за четири 

хиляди двеста шестдесет и седми/ в 

кв.214 /квартал двеста и 

четиринадесети/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство", целият с 

площ  490 кв.м. /четиристотин и 

деветдесет кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 150/09.02.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201010275/25.03.2015 г.
3. Нотариален акт № 76, т. I, 
дело № 124/1995г., вписан в 

Служба по вписванията с Вх. 

Рег. №92, том 90, стр. 235.

4. Нотариален акт № 129, т. III, 
рег.№6793,  дело № 3684/1999г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №872/24.09.1999г., акт 
№129, том III, партидна книга: 

том102, стр. 71.

5. Нотариален акт № 39, т. XVIII, 

рег.№13239,  дело № 

2267/2008г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. 
№4255/04.12.2008г., акт №136, 

том XIII, дело № 26.08.2008г.

Имотът е продаден с Договор 

№423/20.07.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-541/24.07.2015



3926 4/6/2015 Съдиево Общинска част /придаваема/ от  16 

кв.м .ид.ч. /шестнадесет кв.м. ид. ч./ 

от УПИ V-162 /урегулиран поземлен 

имот пети за сто шестдесет и втори / 

в кв.45 /квартал четиридесет и пети/ 

по плана на село Съдиево, отреден 

за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ  1016 

кв.м. /хиляда и шестнадесет кв.м/

Преписката съдържа:

1. Скица № 291/13.03.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201010371/31.03.2015 г.
3.Нотариален акт № 97, т. III, 
рег. №2180 , д. № 408/2004г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №902 от 28.04.2004г., 
Акт №168, том 3, дело № 

614/2004г.
4.Нотариален акт № 89, т. III, 
рег. №2476 , д. № 420/2014г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №1647 от 23.05.2014г., 
Акт №192, том 6, дело № 

814/2014г.

Имотът е продаден с Договор 

№422/15.07.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-549/28.07.2015

3927 4/6/2015 Айтос "Ляската" Земеделска земя
Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ №397 /поземлен имот с номер 

триста деветдесет и семи/ с площ 

839 кв.м. /осемстотин тридесет и 

девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица №353/24.03.2015г.
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201010383/02.04.2015г.
Имотът е продаден с Договор 

№426/27.07.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-811/19.10.2015г.



3928 4/7/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот III-709 

/трети за седемдтотин и девети/ в кв. 

2 "а" /две "а"/ по плана на гр. Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 470 кв.м./ 

четиристотин и седемдесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 266/11.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010207/18.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1790/03.02.1992г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

10/07.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

30/06.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху парцел III-709 в кв.2а е 

отстъпено право на строеж на 

Мехмед Смаил Ахмед със 

Заповед №РД-09-43/03.021992г.
    Разликата  от 10 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3929 4/7/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот IX-1909 

/девети за хиляда деветстотин и 

девети/ в кв. 156 /сто петдесет и 

шести/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 414 кв.м./ 

четиристотин и четиринадесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 265/11.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010211/18.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1606/12.07.1988г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

148/07.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

101/11.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ IX-1909 в кв. 156 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Димитър Стоянов Димитров със 

заповед № РД-09-

386/09.08.1988г.
    Разликата  от 4 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3930 4/14/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот X-3485 

/десети за три хиляди четиристотин 

осемдесет и пети/ в кв. 187 /сто 

осемдесет и седми/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 331 кв.м./ 

триста тридесет и един  кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 280/12.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010218/19.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1758/28.12.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

119/26.02.2014г.
5. Заповед № РД-11-

81/25.03.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ X-3485 в кв. 187 по 

плана на гр.Айтос е отстъпено 

право на строеж на наследници 

на Осман Юсеинов Лютвиев със 

заповед №РД-09-

558/26.12.1990г. 
    Разликата  от 6 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3931 4/14/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XXIII-3580 

/двадесет и трети за три хиляди 

петстотин осемдесети/ в кв. 187 /сто 

осемдесет и седми/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 390 

кв.м./ триста и деветдесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 281/12.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010253/23.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1860/17.03.1994г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

5/7.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

49/17.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XXIII-3580 в кв. 187 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Салим Саидов Халилов със 

заповед № РД-09-

90/21.03.1994г.
    Разликата  от 10 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3932 4/14/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот VII-3480 

/седми за три хиляди четиристотин и 

осемдесети/ в кв. 187 /сто осемдесет 

и седми/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 257 кв.м./ 

двеста петдесет и седем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 282/12.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010254/23.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1775/15.02.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

6/7.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

45/17.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ VII-3480 в кв. 187 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

наследници на Зеки Исмаилов 

Дураков със заповед №РД-09-

94/12.02.1991г. 
    Разликата  от 2 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3933 4/15/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот VIII-3482 

/осми за три хиляди четиристотин 

осемдесет и втори / в кв. 187 /сто 

осемдесет и седми/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 307 

кв.м./триста и седем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 283/12.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010261/24.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1717/26.09.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

203/20.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

165/10.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ VIII-3482 в кв. 187 

по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Иван Христов Тенев със заповед 

№РД-09-377/21.09.1990г. 
    Разликата  от 3 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3934 4/15/2015 Айтос Общинска част от 292 кв.м. 

ид.ч./двеста деветдесет и два кв.м 

ид.ч./  от УПИ IX-3483, 3484 /девети 

за три хиляди четиристотин 

осемдесет и трети, три хиляди 

четиристотин осемдесет и четвърти / 

в кв. 187 /сто осемдесет и седми/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство", целият с 

площ 562 кв.м. /петстотин шестдесет 

и два кв.м/.

Преписката съдържа: 

1. Скица № 278/12.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010224/20.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1739/23.11.1990год.

4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

121/26.02.2014г.
5. Заповед № РД-11-

68/17.03.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ IX-3483, 3484 в кв. 

187 по плана на гр.Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Сотир Костов Сотиров и Кадир 

Хюсеинов Ахмедов със заповед 

№РД-09-419/24.10.1990г. 
    Съгласно Заповед №РД-11-

807/23.09.1999г. на Областен 

управител и договор от 
11.06.1998г., 270/540 кв.м. ид.ч. 

от УПИ IX-3483, 3484 в кв. 187 

по плана на град Айтос, са 

продадени и отписани от 
регистрите на държавна 

собственост в полза на Кадир 

Хюсеинов Ахмедов.

    Разликата  от 22 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3935 4/15/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот IV-3367, 

3476, 3477/четвърти за три хиляди  

триста шестдесет и седми, три 

хиляди четиристотин седемдесет и 

шести, три хиляди четиристотин 

седемдесет и седми/ в кв. 187 /сто 

осемдесет и седми/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 578 

кв.м./петстотин седемдесет и осем 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 279/12.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010213/19.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1759/28.12.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

141/05.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

67/17.03.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ IV-3367, 3476, 

3477 в кв. 187 по плана на 

гр.Айтос е отстъпено право на 

строеж на Смил Алеков Смилов, 

Георги Димитров Димитров и 

Кера Маринова Тотева със 

заповед №РД-09-

435/02.11.1990г. 
    Разликата  от 8 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3936 4/16/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XV-1156 

/петнадесети за хиляда сто  

петдесет и шести/ в кв.30 /тридесети/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 627 кв.м./ 

шестстотин двадесет и седем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 284/12.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010260/24.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1679/28.12.1989г.
4 Искане от Кмета на Община 

Айтос Изх. № 06-00-

63/30.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

59/27.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XV-1156 в кв. 30 

по плана на град Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Секул Русев Асенов със заповед 

№ РД-09-205/19.05.1989г.
    Разликата  от 8 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3937 4/16/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XIV-1155 

/четиринадесети за хиляда сто  

петдесет и пети/ в кв.30 /тридесети/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 467 

кв.м./четиристотин шестдесет и 

седем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 287/12.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010284/25.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1820/21.05.1992г.
4. Заповед № РД-11-

9/16.01.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XIV-1155 в кв. 30 

по плана на град Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Йосиф Алексиев Кисьов и Ева 

Радева Кисьова със заповед № 

РД-09-171/28.05.1993г.
    Разликата  от 2 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3938 4/16/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XII-1154 

/дванадесети за хиляда сто  

петдесет и четвърти/ в кв.30 

/тридесети/ по плана на гр. Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 568 кв.м. 

/петстотин шестдесет и осем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 285/12.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010262/24.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1756/26.12.1990г.
4. Заповед № РД-11-

71/17.03.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XII-1154 в кв. 30 по 

плана на град Айтос е отстъпено 

право на строеж на Харалан 

Илиянов Хараланов със заповед 

№ РД-09-487/28.11.1990г.
    Разликата  от 2 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



3939 4/17/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот III-1144 

/трети за хиляда сто четиридесет и 

четвърти/ в кв.30 /тридесети/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 372 

кв.м./триста седемдесет и два кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 286/12.03.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201010263/24.03.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1746/10.12.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

112/19.02.2014г.
5. Заповед № РД-11-

78/18.03.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ III-1144 в кв. 30 по 

плана на град Айтос е отстъпено 

право на строеж на Факри Алиев 

Фейзулов със заповед № РД-09-

480/27.11.1990г.
    Разликата в площта на УПИ III-

1144 в кв.30 по АДС 

№1746/10.12.1990г. и скица се 

дължи на техническа грешка при 

съставянето на АДС 

№1746/10.12.1990г.

3940 4/17/2015 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя
Землище на гр.Айтос, местност 

"Татарски ниви", имот № 139030 

/имот с номер сто тридесет и девет, 
нула, тридесети/ с площ 2,000 дка 

/два дка/ с начин на трайно ползване 

"Изоставена нива" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица № 

К07724/29.01.2015г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201009774/29.01.2015г.
Имот №139030 е образуван от 
имот №139029.

Имотът е продаден с Договор 

№427/07.08.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-795/14.10.2015г.



3951 4/23/2015 Тополица "Беж бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност 

"Беж бунар",  представляваща имот 
№ 000231 /имот с номер нула, нула, 

нула, две, три, едно/ с площ 0,132 

дка /сто тридесет и два кв.м. / с 

начин на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02569/23.04.2015г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010647/23.04.2015г.

3969 5/7/2015 Айтос Общинска част с площ 44 кв.м .ид.ч. 

/четиридесет и четири кв.м. ид. ч./, 

представляваща идеална част от ПИ 

№3882 /поземлен имот с номер три 

хиляди осемстотин осемдесет и 

втори /, целият поземлен имот с 

площ от 173 кв.м. / сто седемдесет и 

три кв.м./ в УПИ V-3882, 3883 / 

урегулиран поземлен имот пети за 

три хиляди осемстотин осемдесет и 

втори,  три хиляди осемстотин 

осемдесет и трети/  в кв.235 /квартал 

двеста тридесет и пет/ по плана на 

гр. Айтос, целият УПИ с площ  339 

кв.м. /триста тридесет и девет кв.м./, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство"

Преписката съдържа:

1. Скица № 564/23.04.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201010776/05.05.2015 г.
3. Договор №1403/31.05.2010г., 
вписан в Служба по 

вписванията: Акт №152, т. IV, 

вхр. 1158/31.05.2010г.



3970 5/7/2015 Айтос Общинска част /придаваема/ от 3 

кв.м .ид.ч. /три кв.м. ид. ч./ от УПИ 

XVIII-1314 /урегулиран поземлен 

имот осемнадесети за хиляда триста 

и четиринадесети/ в кв.97 /квартал 

деветдесет и седем/ по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство", целият с 

площ 344 кв.м. /триста четиридесет и 

четири кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 593/29.04.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201010779/07.05.2015 г.
3. Нотариален акт № 130, т. III, 
,рег. №2045,  дело 

№380/19.05.2014г., вписан в 

Служба по вписванията с Вх. 

Рег. №1597 от 19.05.2014г., Акт 
№152, том 6, дело №780/2014г. 
    Имотът е продаден с Договор 

№421/14.07.2015г.
    Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-499/16.07.2015г.

3972 5/11/2015 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 728 /поземлен имот с номер 

седемстотин двадесет и осми/ с 

площ 854 кв.м /осемстотин петдесет 
и четири кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 534/20.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010743/05.05.2015г.

3973 5/11/2015 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 403 /поземлен имот с номeр 

четиристотин и трети/ с площ 1311 

кв.м. /хиляда триста и единадесет 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 562/22.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010749/07.05.2015г.
Имотът е продаден с Дог. 
№446/07.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-783/06.10.2015г.



3974 5/11/2015 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 436 /поземлен имот с номeр 

четиристотин тридесет и шести/ с 

площ 1549 кв.м. /хиляда петстотин 

четиридесет и девет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 365/25.03.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010754/07.05.2015г.
Имотът е продаден с Дог. 
№441/07.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-783/06.10.2015г.

3975 5/11/2015 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 431 /поземлен имот с номeр 

четиристотин тридесет и първи/ с 

площ 1601 кв.м. /хиляда шестстотин 

и един кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 364/25.03.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010755/07.05.2015г.
Имотът е продаден с Дог. 
№437/07.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-783/06.10.2015г.

3976 5/11/2015 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 430 /поземлен имот с номeр 

четиристотин и тридесети / с площ 

1120 кв.м. /хиляда сто и двадесет 
кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 363/25.03.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010756/07.05.2015г.
Имотът е продаден с Дог. 
№438/07.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-783/06.10.2015г.

3977 5/11/2015 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 429 /поземлен имот с номeр 

четиристотин двадесет и девети / с 

площ 869 кв.м. /осемстотин 

шестдесет и девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 362/25.03.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010757/07.05.2015г.
Имотът е продаден с Дог. 
№439/07.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-783/06.10.2015г.



3978 5/11/2015 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 428 /поземлен имот с номeр 

четиристотин двадесет и осми / с 

площ 1045 кв.м. /хиляда четиридесет 
и пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 361/25.03.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010758/07.05.2015г.
Имотът е продаден с Дог. 
№440/07.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-783/06.10.2015г.

3979 5/11/2015 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 165 /поземлен имот с номeр 

сто шестдесет и пети / с площ 699 

кв.м. /шестстотин деветдесет и девет 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 360/25.03.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010759/07.05.2015г.

Имотът е продаден с Дог. 
№432/25.08.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-783/06.10.2015г.

3980 5/11/2015 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 39 /поземлен имот номeр 

тридесет и девети / с площ 1086 

кв.м. /хиляда осемдесет и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 544/22.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010762/07.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

429/25.08.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-783/06.10.2015г.

3981 5/11/2015 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 164 /поземлен имот номeр сто 

шестдесет и четвърти / с площ 1310 

кв.м. /хиляда триста и десет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 359/25.03.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010760/07.05.2015г.
Имотът е продаден с Дог. 
№431/25.08.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-783/06.10.2015г.



3982 5/12/2015 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 1345 /поземлен имот номер 

хиляда триста четиридесет и пети/ с 

площ 1263 кв.м. /хиляда двеста 

шестдесет и три кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 559/22.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010747/07.05.2015г.

3983 5/12/2015 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 1346 /поземлен имот номер 

хиляда триста четиридесет и шести/ 

с площ 1245 кв.м. /хиляда двеста 

четиридесет и пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 560/22.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010745/05.05.2015г.

3984 5/13/2015 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя
Землище на гр.Айтос, местност 

"Чеменлията", имот № 329003 /имот 
с номер три, две, девет, нула, нула, 

три/ с площ 0,920 дка /деветстотин и 

двадесет кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Лозе" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица № 

К07924/27.04.2015г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010741/04.05.2015г.

Имотът е продаден с Договор 

№449/16.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-798/14.10.2015г.

3985 5/13/2015 Мъглен "До село" Земеделска земя 

Землище на село Мъглен, местност 

"До село", имот № 046002 /имот с 

номер нула, четири, шест, нула, 

нула, две/ с площ 1,279 дка /един дка 

двеста седемдесет и девет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Нива" и 

категории на земята при неполивни 

условия: "Десета" (0.265) и "Шеста" 

(1.014)

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02169/27.04.2015г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010738/04.05.2015г.

Имотът е продаден с Договор 

№452/24.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-797/14.10.2015г.



3986 5/13/2015 Мъглен "До село" Земеделска земя 

Землище на село Мъглен, местност 

"До село", имот № 046003 /имот с 

номер нула, четири, шест, нула, 

нула, три/ с площ 1,008 дка /един дка 

и осем кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Нива" и категория на 

земята при неполивни условия: 

"Шеста"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02170/27.04.2015г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010739/04.05.2015г.

Имотът е продаден с Договор 

№453/24.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-797/14.10.2015г.

3987 5/15/2015 Мъглен "До село" Земеделска земя 

Землище на село Мъглен, местност 

"До село", имот № 046004 /имот с 

номер нула, четири, шест, нула, 

нула, четири/ с площ 1,366 дка /един 

дка триста шестдесет и шест кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия: "Шеста"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02171/27.04.2015г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010935/14.05.2015г.

Имотът е продаден с Договор 

№454/24.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-797/14.10.2015г.

3988 5/18/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 1 /поземлен имот с номер 

едно/ с площ 1455 кв.м /хиляда 

четиристотин петдесет и пет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 616/30.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010821/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
 Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.



3989 5/18/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 2 /поземлен имот номер втори/ 

с площ 848 кв.м. /осемстотин 

четиридесет и осем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 617/30.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010822/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

3990 5/18/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 3 /поземлен имот номер трети/ 

с площ 830 кв.м. /осемстотин и 

тридесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 618/30.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010823/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

3991 5/18/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 4 /поземлен имот номер 

четвърти/ с площ 707 кв.м. 

/седемстотин и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 619/30.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010824/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

3992 5/18/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 5 /поземлен имот номер  пети/ 

с площ 791 кв.м. /седемстотин 

деветдесет и един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 620/30.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010825/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.



3993 5/19/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 7 /поземлен имот номер 

седми/ с площ 913 кв.м. /деветстотин 

и тринадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 621/30.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010826/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

3994 5/19/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 8 /поземлен имот номер осми/ 

с площ 904 кв.м. /деветстотин и 

четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 622/30.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010827/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

3995 5/19/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 9 /поземлен имот номер 

девети/ с площ 377 кв.м. /триста 

седемдесет и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 623/30.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010828/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

3996 5/19/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 10 /поземлен имот номер 

десети/ с площ 552 кв.м. /петстотин 

петдесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 624/30.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010829/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.



3997 5/19/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 10а /поземлен имот номер 

десети "а"/ с площ 490 кв.м. 

/четиристотин и деветдесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 625/30.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010830/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

3998 5/19/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 11 /поземлен имот номер 

единадесети/ с площ 533 кв.м. 

/петстотин тридесет и три кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 626/30.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010835/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

3999 5/19/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 12 /поземлен имот номер 

дванадесети/ с площ 1122 кв.м. 

/хиляда сто двадесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 627/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010836/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4000 5/20/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 13 /поземлен имот номер 

тринадесети/ с площ 372 кв.м. 

/триста седемдесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 628/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010837/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.



4001 5/20/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 14 /поземлен имот номер 

четиринадесети/ с площ 486 кв.м. 

/четиристотин осемдесет и шест 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 629/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010838/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4002 5/20/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 14а /поземлен имот номер 

четиринадесети "а"/ с площ 314 кв.м. 

/триста и четиринадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 630/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010839/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4003 5/20/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 15 /поземлен имот номер 

петнадесети/ с площ 1010 кв.м. 

/хиляда и десет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 631/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010840/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4004 5/20/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 16 /поземлен имот номер 

шестнадесети/ с площ 261 кв.м. 

/двеста шестедесет и един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 639/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010849/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.



4005 5/20/2015 Айтос Общинска част /придаваема/ от 3 

кв.м.ид.ч. /три кв.м. ид. ч./ от УПИ VII-

2509 /урегулиран поземлен имот 
седми за две хиляди петстотин и 

девети/ в кв.54"Б" /квартал петдесет 
и четвърти "Б"/ по плана на гр.Айтос, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 

391кв.м. /триста деветдесет и един 

кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 684/12.05.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201010962/19.05.2015 г.
3. Нотариален акт № 114, т. III, 
рег. № 2107, д. № 

385/30.04.2015г. г., вписан в 

Служба по вписвания с вх. 

рег.№ 1637 от 04.05.2014 г.  Акт 
№ 197 том VІ дело № 761/2015 г.
Имотът е продаден с договор 

№428/10.08.2015г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-616/18.08.2015г.

4006 5/21/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 17 /поземлен имот номер 

седемнадесети/ с площ 1233 кв.м. 

/хиляда двеста тридесет и три кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 632/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010841/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4007 5/21/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 18 /поземлен имот номер 

осемнадесети/ с площ 642 кв.м. 

/шестстотин четиридесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 633/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010842/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.



4008 5/21/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 19 /поземлен имот номер 

деветнадесети/ с площ 617 кв.м. 

/шестстотин и седемнадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 634/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010843/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4009 5/21/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 20 /поземлен имот номер 

двадесети/ с площ 659 кв.м. 

/шестстотин петдесет и девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 635/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010844/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4010 5/21/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 21 /поземлен имот номер 

двадесет и първи/ с площ 633 кв.м. 

/шестстотин тридесет и три кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 636/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010846/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4011 5/22/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 22 /поземлен имот номер 

двадесет и втори/ с площ 1212 кв.м. / 

хиляда двеста и дванадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 637/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010847/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.



4012 5/22/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 23 /поземлен имот номер 

двадесет и трети/ с площ 947 кв.м. 

/деветстотин четиридесет и седем 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 638/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010848/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4013 5/22/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 24 /поземлен имот номер 

двадесет и четвърти/ с площ 954 

кв.м. /деветстотин петдесет и четири 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 640/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010850/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4014 5/22/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 27 /поземлен имот номер 

двадесет и седми/ с площ 527 кв.м. 

/петстотин двадесет и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 641/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010851/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4015 5/22/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 77 /поземлен имот номер 

седемдесет и седми/ с площ 428 

кв.м. /четиристотин двадесет и осем 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 642/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010852/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.



4016 5/22/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 78 /поземлен имот номер 

седемдесет и осми/ с площ 416 кв.м. 

/четиристотин и шестнадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 643/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010853/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4017 5/25/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 80 /поземлен имот номер 

осемдесети/ с площ 142 кв.м. /сто 

четиридесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 644/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010854/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4018 5/25/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 81 /поземлен имот номер 

осемдесет и първи/ с площ 437 кв.м. 

/четиристотин тридесет и седем 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 408/30.03.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010855/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4019 5/25/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 82 /поземлен имот номер 

осемдесет и втори/ с площ 538 кв.м. 

/петстотин тридесет и осем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 645/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010864/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.



4020 5/25/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 83 /поземлен имот номер 

осемдесет и трети/ с площ 407 кв.м. 

/четиристотин и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 646/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010857/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4021 5/25/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 84 /поземлен имот номер 

осемдесет и четвъртии/ с площ 836 

кв.м. /осемстотин тридесет и шест 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 647/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010858/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4022 5/25/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 85 /поземлен имот номер 

осемдесет и пети/ с площ 1404 кв.м. 

/хиляда четиристотин и четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 648/04.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010859/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4024 5/25/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 87 /поземлен имот номер 

осемдесет и седми/ с площ 469 кв.м. 

/четиристотин шестдесет и девет 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 653/05.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010860/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.



4025 5/26/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 88 /поземлен имот номер 

осемдесет и осми/ с площ 430 кв.м. 

/четиристотин и тридесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 654/05.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010861/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4026 5/26/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 89 /поземлен имот номер 

осемдесет и девети/ с площ 454 кв.м. 

/четиристотин петдесет и четири 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 655/05.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010862/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4027 5/26/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 90 /поземлен имот номер 

деветдесети/ с площ 424 кв.м. 

/четиристотин двадесет и четири 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 656/05.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010863/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4028 5/26/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 91 /поземлен имот номер 

деветдесет и първи/ с площ 876 кв.м. 

/осемстотин седемдесет и шест 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 657/05.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010865/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.



4029 5/26/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 92 /поземлен имот номер 

деветдесет и втори/ с площ 548 кв.м. 

/петстотин четиридесет и осем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 658/05.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010866/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4030 5/26/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 93 /поземлен имот номер 

деветдесет и трети/ с площ 781 кв.м. 

/седемстотин осемдесет и един 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 659/05.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010867/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4031 5/26/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 94 /поземлен имот номер 

деветдесет и четвърти/ с площ 701 

кв.м. /седемстотин и един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 660/05.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010868/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Договор № 

450/23.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-794/14.10.2015г.

4032 5/26/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 229 /поземлен имот номер 

двеста двадесет и девети/ с площ 

1196 кв.м. /хиляда сто деветдесет и 

шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 661/05.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010869/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Дог. 
№455/24.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-784/06.10.2015г.



4033 5/26/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 231 /поземлен имот с номер 

двеста тридесет и първи/ с площ 813 

кв.м /осемстотин и тринадесет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 662/05.05.2014 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201010870/13.05.2015г.
Имотът е продаден с Дог. 
№456/24.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-784/06.10.2015г.

4034 5/26/2015 Зетьово "Мангеле чешме" Земеделска земя 

Землище на с.Зетьово, местност 

"Мангеле чешме",  представляваща 

имот № 024005 /имот с номер нула, 

две, четири, нула, нула, пет/ с площ 

3,275 дка /три дка двеста 

седемдесет и пет кв.м. / с начин на 

трайно ползване "Нива" и категория 

на земята при неполивни условия
 "Шеста"

Преписката съдържа :

1.Скица  № 

К00943/18.05.2015г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201010958/19.05.2015г.

4035 6/1/2015 Айтос Търговски обект №2, построен в 

подблоково пространство на ЖСК 

"Левски", находящ се в УПИ VII-2102/ 

урегулиран поземлен имот седми за 

две хиляди сто и втори/, кв.110 

/квартал сто и десети/ по плана на 

град Айтос със застроена площ   

51,60  кв.м. /петдесет и едно цяло и 

шестдесет кв.м./, ведно с отстъпено 

право на строеж върху държавна 

земя.

Преписката съдържа:

1. Скица № 705/19.05.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№52010101004/25.05.2015г.
3. Протокол за измерване от 
14.05.2015г.



4036 6/2/2015 Тополица "Беж бунар" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност 

"Беж бунар",  представляваща имот 
№ 009231 /имот с номер нула, нула, 

девет, две, три, едно/ с площ  0.142 

дка /сто четиридесет и два кв.м. / с 

начин на трайно ползване "Нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица 

№К02577/01.06.2015г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011053/01.06.2015г.
Имотът е продаден с Дог. 
№444/08.09.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-786/06.10.2015г.



4037 6/4/2015 Пирне Недвижим имот, представляващ 

УПИ I-170 в масив 500 /урегулиран 

поземлен имот първи за сто и 

седемдесети  в масив петстотин/, с 

площ 2,928 дка /два дка деветстотин 

двадесет и осем кв.м./, отреден за 

"Техническа инфраструктура за 

пречиствателно съоръжение", в 

землището на с.Пирне.

Преписката съдържа:

1. Скица № 778/04.06.2015г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с Изх. № 

5201011093/04.062015г.
3. Договор за покупко-продажба 

на недвижим имот №ДЛБ-

01/22.11.2013г., вписан при 

съдия по вписванията на 

22.11.2013г., том 15, №93, 

вх.рег. 4160 

4. Заповед на Областен  

управител № РД-11-

417/05.12.2013г.
5. Заповед №РД-11-

37/07.05.2013г. на Министерство 

на земеделието и храните 

Областна дирекция "Земеделие"-

гр.Бургас
6. Протокол № 84/27.11.2013г. 
на Министерство на 

земеделието и храните 

Областна дирекция "Земеделие"-

гр.Бургас
7. Заповед за ПУП-ПРЗ № РД-08-

1174/28.11.2013г.

Съгласно скица 

№1005/16.07.2015г. върху имота 

са разположени:

Шахти-7броя
Модули-2 броя
Дизелгенератор-1брой
Офисконтейнер-1 брой



4038 6/15/2015 Раклиново "Кърмазлъка" Земеделска земя 

Землище на с.Раклиново, местност 

"Кърмазлъка",  представляваща 

имот № 033058 /имот с номер нула, 

три, три, нула, пет, осем/ с площ 

12,940 дка /дванадесет декара 

деветстотин и четиридесет кв.м. / с 

начин на трайно ползване "Лозе" и 

категория на земята при неполивни 

условия
 "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица  № 

К01813/01.06.2015г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011169/11.06.2015г.

4039 6/15/2015 Раклиново "Килника" Земеделска земя 

Землище на с.Раклиново, местност 

"Килника",  представляваща имот № 

033062 /имот с номер нула, три, три, 

нула, шест, две/ с площ 6,940 дка / 

шест декара деветстотин и 

четиридесет кв.м. / с начин на 

трайно ползване "Лозе" и категория 

на земята при неполивни условия
 "Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица  № 

К01815/01.06.2015г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011167/11.06.2015г.
Имотът е образуван от имот № 

033044.

4040 6/15/2015 Айтос "Чеменлията" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос, местност 

"Чеменлията",  представляваща 

имот № 000871 /имот с номер  три 

нули, осем, седем, едно/ с площ 

20,779 дка / двадесет декара 

седемстотин седемдесет и девет 
кв.м. / с начин на трайно ползване 

"Изоставени трайни насаждения" и 

категория на земята при неполивни 

условия
 "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица  № 

К07830/20.03.2015г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011166/15.06.2015г.



4041 6/15/2015 Раклиново "Килника" Земеделска земя
Землище на с.Раклиново, местност 

"Килника", имот № 033061 /имот с 

номер нула, три, три, нула, шест, 
едно/ с площ 34,282 дка /тридесет и 

четири декара двеста осемдесет и 

два кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Лозе" и категория на 

земята при неполивни условия 

"Девета"

Преписката съдържа :

1.Скица № 

К01814/01.06.2015г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011168/11.06.2015г.

Имотът е образуван от имот 
№033057.

4042 6/16/2015 Айтос Общинска част /придаваема/ от 3 

кв.м.ид.ч. /три кв.м. ид. ч./ от УПИ VII-

76 /урегулиран поземлен имот седми 

за семемдесет и шести/ в кв.166 

/квартал сто шестдесет и шести/ по 

плана на гр.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 185 

кв.м. /сто осемдесет и пет кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 689/13.05.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011202/15.06.2015 г.
3. Нотариален акт № 88, т. III, 
рег. № 2576, дело № 

392/04.06.2012г. г., вписан в 

Служба по вписвания с вх. 

рег.№ 1651/1649 от 04.06.2012 г.  
Акт № 133 том 6, дело № 

734/2012 г.
Със заповед №РД-08-

442/23.06.2015г. на Кмета на 

Община Айтос площта на целия 

урегулиран поземлен имот в 

раздел 3: "Вид и описание на 

имота" в Акт за частна общинска 

собственост №4042/16.06.2015г. 
да се чете "целият с площ 184 

кв.м". Имотът е продаден с 

договор №448/16.09.2015г. 
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-768/28.09.2015г.



4043 6/16/2015 Съдиево Общинска част /придаваема/ от 5 

кв.м.ид.ч. /пет кв.м. ид. ч./ от УПИ 

ХVIIІ-263 /урегулиран поземлен имот 
осемнадесети за двеста шестдесет и 

трети/ в кв.8 /квартал осми/ по плана 

на с. Съдиево, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 590 

кв.м. /петстотин и деветдесет кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 264/10.03.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011228/16.06.2015 г.
3. Договор за доброволна делба 

на недвижими имоти от 
04.03.2015г., вписан в Служба по 

вписвания с вх. рег.№ 688 от 
04.03.2015 г. , Акт № 93, том 1

Имотът е продаден с договор 

№451/24.09.2015г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-765/25.09.2015г.

4044 6/17/2015 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 235/поземлен имот с номер 

двеста тридесет и пет/ с площ 239 

кв.м /двеста тридесет и девет кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 830/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011215/16.06.2015г.
Заповед № РД-08-

362/19.05.2015 г. на Община 

Айтос
Имотът е продаден с Договор 

№460/05.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-861/04.11.2015г.

4045 6/17/2015 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 908/поземлен имот с номер 

деветстотин и осем/ с площ 696 кв.м 

/шестстотин деветдесет и шест кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 828/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011219/16.06.2015г.
Заповед № РД-08-

365/19.05.2015 г. на Община 

Айтос
Имотът е продаден с Договор 

№463/05.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-861/04.11.2015г.



4046 6/18/2015 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 458/поземлен имот с номер 

четиристотин петдесет и осем/ с 

площ 1133 кв.м /хиляда сто тридесет 
и три кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 825/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011218/16.06.2015г.
Заповед № РД-08-

360/19.05.2015 г. на Община 

Айтос

4047 6/18/2015 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 819 /поземлен имот номер 

осемстотин и деветнадесети/ с площ 

817 кв.м. /осемстотин и 

седемнадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 833/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011224/16.06.2015г.
Заповед №РД-08-

357/19.05.2015г. на Община 

Айтос

4048 6/18/2015 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 820 /поземлен имот номер 

осемстотин и двадесети/ с площ 872 

кв.м. /осемстотин седемдесет и два 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 557/22.04.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011225/16.06.2015г.

Имотът е продаден с Договор 

№464/05.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-852/04.11.2015г.



4049 6/18/2015 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 236/поземлен имот с номер 

двеста тридесет и шест/ с площ 354 

кв.м /триста петдесет и четири кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 829/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011216/16.06.2015г.
Заповед № РД-08-

361/19.05.2015 г. на Община 

Айтос
Имотът е продаден с Договор 

№461/05.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-861/04.11.2015г.

4050 6/18/2015 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 692 /поземлен имот номер 

шестстотин деветдесет и втори/ с 

площ 1152 кв.м. /хиляда сто 

петдесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 832/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011223/16.06.2015г.
Заповед №РД-08-

359/19.05.2015г. на Община 

Айтос

Имотът е продаден с Договор 

№468/08.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-852/04.11.2015г.

4051 6/18/2015 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 237/поземлен имот с номер 

двеста тридесет и седем/ с площ 

1098 кв.м /хиляда деветдесет и осем 

кв.м/

Преписката съдържа:

Скица № 827/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011217/16.06.2015г.
Заповед № РД-08-

365/19.05.2015 г. на Община 

Айтос
Имотът е продаден с Договор 

№462/05.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-861/04.11.2015г.



4052 6/22/2015 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 176 /поземлен имот номер сто 

седемдесет и шести/ с площ 944 

кв.м. /деветстотин четиридесет и 

четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 834/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011220/16.06.2015г.

4053 6/22/2015 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ № 20 /поземлен имот номер 

двадесети/ с площ 367 кв.м. /триста 

шестдесет и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 824/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011229/16.06.2015г.

Имотът е продаден с Договор 

№457/05.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-851/04.11.2015г.

4054 6/23/2015 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ № 273 /поземлен имот номер 

двеста седемдесет и трети/ с площ 

903 кв.м. /деветстотин и три кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 720/22.05.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011230/16.06.2015г.

Имотът е продаден с Договор 

№458/05.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-853/04.11.2015г.



4055 6/23/2015 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ № 345 /поземлен имот номер 

триста четиридесет и пети/ с площ 

2459 кв.м. /две хиляди четиристотин 

петдесет и девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 835/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011231/16.06.2015г.

Имотът е продаден с Договор 

№466/05.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-853/04.11.2015г.

4056 6/23/2015 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 125/поземлен имот номер сто 

двадесет и пети/ с площ 1260 кв.м 

/хиляда двеста и шестдесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 826/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011226/16.06.2015г.
Имотът е продаден с Договор 

№467/05.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-861/04.11.2015г.

4057 6/23/2015 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 214/поземлен имот номер 

двеста и четиринадесети/ с площ 

1797 кв.м /хиляда седемстотин 

деветдесет и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 831/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011214/16.06.2015г.
Имотът е продаден с Договор 

№459/05.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-861/04.11.2015г.



4058 6/23/2015 Айтос ЗОЖ Земеделска земя
Землище на гр. Айтос - м. "Зона за 

отглеждане на животни"

УПИ VI-общ,  /Урегулиран поземлен 

имот шести-общински/, в кв.16 

/шестнадесет/  с площ 675 кв.м. 

/шестстотин седемдесет и пет кв.м./

Преписката съдържа :

Скица: № 754/01.06.2015г.
Удостоверение за данъчна 

оценка: № 

5201011234/16.06.2015г.
Имотът е продаден с Договор 

№469/13.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-849/04.11.2015г.

4059 6/23/2015 Айтос ЗОЖ Земеделска земя
Землище на гр. Айтос - местност 

"Зона за отглеждане на животни"

УПИ V-150,  /урегулиран поземлен 

пети за сто и петдесети/, в кв.22 

/двадесет и втори/  с площ 830 кв.м. 

/осемстотин и тридесет кв.м./

Преписката съдържа :

Скица: № 704/19.05.2015г.
Удостоверение за данъчна 

оценка: № 

5201011233/16.06.2015г.

Имотът е продаден с Договор 

№465/05.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-849/04.11.2015г.

4060 6/25/2015 Раклиново Общинска част /придаваема/ от 93 

кв.м .ид.ч. /деветдесет и три кв.м. ид. 

ч./ от УПИ V-7 /урегулиран поземлен 

имот пети за седми/ в кв.11 /квартал 

единадесети/ по плана на село 

Раклиново, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 651 

кв.м. /шестстотин петдесет и един 

кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 762/02.06.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011331/24.06.2015 г.
3. Нотариален акт № 74, т. I, 
,рег. №420,  дело №58/2013г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №241/240 от 
24.01.2013г., Акт №145, том 1, 

дело №96/2013г.

 Имотът е продаден с Договор 

№478/02.11.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-848/04.11.2015г.



4062 6/29/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 40 /поземлен имот номер 

четиридесети/ с площ 985 кв.м. 

/деветстотин осемдесет и пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 792/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011302/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№496/05.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4063 6/29/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 42 /поземлен имот номер 

четиридесет и втори/ с площ 504 

кв.м. /петстотин и четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 848/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011294/24.06.2015г.

4064 6/29/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 47 /поземлен имот номер 

четиридесет и седми/ с площ 424,00 

кв.м. /четиристотин двадесет и 

четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 795/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011290/25.06.2015г.

4065 6/29/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 48 /поземлен имот номер 

четиридесет и осми/ с площ 435 кв.м. 

/четиристотин тридесет и пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 796/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011291/25.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№497/05.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.



4066 6/29/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 49 /поземлен имот номер 

четиридесет и девети/ с площ 703 

кв.м. /седемстотин и три кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 797/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011292/25.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№491/05.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4067 6/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 50 /поземлен имот номер 

петдесети/ с площ 802 кв.м. 

/осемстотин и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 798/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011324/25.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№492/05.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4068 6/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 53 /поземлен имот номер 

петдесет и трети/ с площ 334 кв.м. 

/триста тридесет и четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 849/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011328/25.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№493/05.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.



4069 6/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 56 /поземлен имот номер 

петдесет и шести/ с площ 1007 кв.м. 

/хиляда и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 793/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011303/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№494/05.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4070 6/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 109 /поземлен имот номер сто 

и девети/ с площ 902 кв.м. 

/деветстотин и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 794/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011305/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№495/05.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4071 6/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 112 /поземлен имот номер сто 

и дванадесети/ с площ 959 кв.м. 

/деветстотин петдесет и девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 851/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011304/23.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№520/19.02.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-300/18.04.2016г.

4072 6/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 113 /поземлен имот номер сто 

и тринадесети/ с площ 217 кв.м. 

/двеста и седемнадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 852/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011306/23.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№519/19.02.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-300/18.04.2016г.



4073 6/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 121 /поземлен имот номер сто 

двадесет и първи/ с площ 714 кв.м. 

/седемстотин и четиринадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 860/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011318/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№513/16.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-288/07.04.2016г.

4074 6/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 122 /поземлен имот номер сто 

двадесет и втори/ с площ 565 кв.м. 

/петстотин шестдесет и пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 861/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011320/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№512/16.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-288/07.04.2016г.

4075 6/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 124 /поземлен имот номер сто 

двадесет и четвърти/ с площ 312 

кв.м. /триста и дванадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 862/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011323/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№514/16.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-288/07.04.2016г.

4076 6/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя 

Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар"

ПИ № 154 /поземлен имот номер сто 

петдесет и четвърти и четвърти/ с 

площ 951 кв.м. /деветстотин 

петдесет и един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 863/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011299/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№511/16.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-288/07.04.2016г.



4077 7/1/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 219 /поземлен 

имот номер двеста и деветнадесети/ 

с площ 715 кв.м. /седемстотин и 

петнадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 799/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011329/25.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№499/10.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4078 7/1/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 226 /поземлен 

имот номер двеста двадесет и шест 
кв.м./ с площ 591 кв.м. /петстотин 

деветдесет и един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 853/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011325/25.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№518/19.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4079 7/1/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 227 /поземлен 

имот номер двеста двадесет и 

седми/ с площ 144 кв.м. /сто 

четиридесет и четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 854/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011326/25.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№517/19.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4080 7/1/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 228 /поземлен 

имот номер двеста двадесет и осми/ 

с площ 209 кв.м. /двеста и девет 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 855/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011295/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№516/19.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.



4081 7/1/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 243 /поземлен 

имот номер двеста четиридесет и 

трети/ с площ 312 кв.м. /триста и 

дванадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 856/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011310/23.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№487/03.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4082 7/3/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 248 /поземлен 

имот номер двеста четиридесет и 

осми/ с площ 746 кв.м. /седемстотин 

четиридесет и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 800/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011321/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№500/10.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4083 7/6/2015 Тополица Общинска част /придаваема/ от 31 

кв.м .ид.ч. /тридесет и един кв.м. ид. 

ч./ от УПИ ІХ-178 /урегулиран 

поземлен имот девети за сто 

седемдесет и осми/ в кв.25 /квартал 

двадесет и пети/ по плана на село 

Тополица, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1348 

кв.м. /хиляда триста четиридесет и 

осем кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 880/19.06.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011442/03.07.2015г.
3. Нотариален акт № 158, т. IІ, 
,рег. №1882,  дело №313/2015г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №1339 от 16.04.2015г., 
Акт №164, том 5, дело 

№637/2015г. 

  Имотът е продаден с Договор 

№ 471/16.10.2015г.
  Актът е отписан със Заповед 

№ РД-08-823/21.10.2015г.



4084 7/6/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 249 /поземлен 

имот номер двеста четиридесет и 

девети/ с площ 529 кв.м. /петстотин 

двадесет и девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 801/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011322/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№501/10.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4085 7/6/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 264 /поземлен 

имот номер двеста шестдесет и 

четвърти/ с площ 1209 кв.м. /хиляда 

двеста и девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 858/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011296/24.06.2015г.

4086 7/6/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 278 /поземлен 

имот номер двеста седемдесет и 

осми/ с площ 1476 кв.м. /хиляда 

четиристотин седемдесет и шест 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 847/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011314/24.06.2015г.

4087 7/6/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 281 /поземлен 

имот номер двеста осемдесет и 

първи/ с площ 480 кв.м. 

/четиристотин и осемдесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 837/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011316/24.06.2015г.

4088 7/6/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 290 /поземлен 

имот номер двеста и деветдесети/ с 

площ 1249 кв.м. /хиляда двеста 

четиридесет и девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 850/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011317/24.06.2015г.



4089 7/6/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 291 /поземлен 

имот номер двеста и деветдесет и 

първи/ с площ 633 кв.м. /шестстотин 

тридесет и три кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 802/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011319/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№502/10.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4090 7/6/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 297 /поземлен 

имот номер двеста и деветдесет и 

седми/ с площ 427 кв.м. 

/четиристотин двадесет и седем 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 857/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011313/23.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№488/03.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4091 7/6/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 304 /поземлен 

имот номер триста и четвърти/ с 

площ 914 кв.м. /деветстотин и 

четиринадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 859/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011297/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№489/03.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.



4092 7/6/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 313 /поземлен 

имот номер триста и тринадесети/ с 

площ 278 кв.м. /двеста седемдесет и 

осем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 803/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011312/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№503/10.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4093 7/6/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 314 /поземлен 

имот номер триста и 

четиринадесети/ с площ 602 кв.м. 

/шестстотин и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 804/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011315/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№504/10.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4094 7/7/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 319 /поземлен 

имот номер триста и деветнадесети/ 

с площ 1208 кв.м. /хиляда двеста и 

осем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 805/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011308/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№505/10.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.



4095 7/7/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 320 /поземлен 

имот номер триста и двадесети/ с 

площ 967 кв.м. /деветстотин 

шестдесет и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 806/08.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011327/25.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№506/10.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4096 7/7/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 342 /поземлен 

имот номер триста четиридесет и 

втори/ с площ 1539 кв.м. /хиляда 

петстотин тридесет и девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 836/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011311/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№498/08.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4097 7/7/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 345 /поземлен 

имот номер триста четиридесет и 

пети/ с площ 420 кв.м. /четиристотин 

и двадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 838/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011298/23.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№507/16.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.



4098 7/7/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 346 /поземлен 

имот номер триста четиридесет и 

шести/ с площ 879 кв.м. /осемстотин 

седемдесет и девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 839/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011300/23.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№508/16.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4099 7/7/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 347 /поземлен 

имот номер триста четиридесет и 

седем/ с площ 255 кв.м. /двеста 

петдесет и пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 840/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011301/23.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№509/16.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4100 7/7/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 348 /поземлен 

имот номер триста четиридесет и 

осми/ с площ 682 кв.м. /шестстотин 

осемдесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 841/11.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011293/25.06.2015г.
Съгласно заповед №РД-08-

294/13.04.2016г. се отписват 420 

кв.м ид.ч. от ПИ №348

4101 7/7/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 352 /поземлен 

имот номер триста петдесет и втори/ 

с площ 1488 кв.м. /хиляда 

четиристотин осемдесет и осем 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 864/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011307/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№521/19.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.



4102 7/7/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 353 /поземлен 

имот номер триста петдесет и трети/ 

с площ 1956 кв.м. /хиляда 

деветстотин петдесет и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 865/15.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011309/24.06.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№515/19.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-242/25.03.2016г.

4103 7/8/2015 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ № 473 /поземлен имот номeр 

четиристотин седемдесет и трети / с 

площ 412 кв.м. /четиристотин и 

дванадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 906/29.06.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011407/30.06.2015г.



4106 7/16/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот V-4036 

/пети за четири хиляди тридесет и 

шести/ в кв.227 /двеста двадесет и 

седми/ по плана на гр. Айтос, общ. 

Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 516 

кв.м./петстотин и шестнадесет и 

кв.м. кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 669/07.05.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201011449/06.07.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 189/23.06.1964г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

868/19.11.2014г.
5. Заповед № РД-11-

346/30.06.2015 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Новият УПИ V-4036 в кв.227 по 

действащия към момента план 

на гр.Айтос е образуван от:
-500 кв.м. част от бивш 

урегулиран поземлен имот V-

2583 в кв.172 по стар план на 

гр.Айтос 

Разликата в площите по АДС № 

189/23.06.1964г. и скица се 

дължи на цифровизацията на 

плана от 1958г. и действащият 
регулационен план на гр. Айтос.

Върху бивш парцел V-2583 в 

кв.172 е отстъпено право на 

строеж на Стоян Стоев 

Станилов с Удостоверение № 

О.9460/04.12.1959г.
  С Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот 
№69, том V, рег. № 3636, дело 

№ 738 от 2004 год., вписан в 

Служба по вписвания 

Вх.рег.№1578 от 6.07.2004 год, 

Акт № 156, том 5, дело 

1035/2004 год. се удостоверява, 

че Сава Веселинов Ангелов с 

постоянен адрес гр.Айтос, 



4107 7/23/2015 Айтос "Меселим дере" Земеделска земя
Землище на гр.Айтос, местност 

"Меселим дере", имот № 000316 

/имот с номер нула, нула, нула, три, 

едно, шест/ с площ 6,590 дка /шест 
дка петстотин и деветдесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Овощна 

градина" и категория на земята при 

неполивни условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица № 

К07937/15.05.2015г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011482/10.07.2015г.

4108 7/24/2015 Поляново Общинска част /придаваема/ от 12 

кв.м .ид.ч. /дванадесет кв.м. ид. ч./ от 
УПИ V-22 /урегулиран поземлен имот 
пети за двадесет и втори/ в кв.4 

/квартал четвърти/ по плана на село 

Поляново, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1143 

кв.м. /хиляда сто четиридесет и три 

кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 1024/20.07.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011615/23.07.2015 г.
3. Нотариален акт № 67, т. V, 

,рег. №3543,  дело 

№637/07.07.2015г., вписан в 

Служба по вписванията с Вх. 

Рег. №2838 от 08.07.2015г., Акт 
№86, том 11, дело №1234/2015г. 
4.Нотариален акт № 69, т. V, 

,рег. №3546,  дело 

№638/07.07.2015г., вписан в 

Служба по вписванията с Вх. 

Рег. №2839 от 08.07.2015г., Акт 
№87, том 11, дело №1235/2015г. 
Имотът е продаден с Договор 

№470/15.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-812/19.10.2015г.



4109 7/24/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XXII-1697 

/двадесет и втори за хиляда 

шестстотин деветдесет и седми/ в 

кв.43 /четиридесет и трети/ по плана 

на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 408 

кв.м./четиристотин и осем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 812/10.06.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201011332/24.06.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 223/24.06.1964г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

817/12.11.2014г.
5. Заповед № РД-11-

446/18.12.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Новият УПИ XXII-1697 в кв.43 по 

действащия към момента план 

на гр.Айтос е образуван от:
-403 кв.м. част от бивш 

урегулиран поземлен имот XXII-

1044в кв.41 по стар план на 

гр.Айтос 

Разликата в площите по АДС № 

223/24.06.1964г. и скица се 

дължи на цифровизацията на 

плана от 1958г. и действащият 
регулационен план на гр. Айтос.

Върху бивш парцел XXII-1044в 

кв.41  е отстъпено право на 

строеж на Димитър Желязков 

Недялков с Удостоверение № 

1771/25.02.1961г.
  С Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот 
№105, том IV, рег. № 2806, дело 

№ 514 от 03.06.2015 год., вписан 

в Служба по вписвания 

Вх.рег.№2339 от 04.06.2015 год, 

Акт № 132, том 9, дело 992/2015 

год. се удостоверява, че 

Велизар Славов, гражданин на 

Република Австрия, роден на 



4110 7/27/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 68 /поземлен 

имот номер шестдесет и осми/ с 

площ 796 кв.м. /седемстотин 

деветдесет и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 945/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011645/24.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№533/21.03.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-254/31.03.2016г.

4111 7/27/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 70 /поземлен 

имот номер седемдесети/ с площ 

813 кв.м. /осемстотин и тринадесет 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 946/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011643/24.07.2015г.

4112 7/27/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 125 /поземлен 

имот номер сто двадесет и пети/ с 

площ 919 кв.м. /деветстотин и 

деветнадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1033/22.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011641/24.07.2015г.

4113 7/27/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 155 /поземлен 

имот номер сто петдесет и пети/ с 

площ 686 кв.м. /шестстотин 

осемдесет и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1032/22.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011638/24.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№541/04.04.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-300/18.04.2016г.



4114 7/27/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 156 /поземлен 

имот номер сто петдесет и шести/ с 

площ 915 кв.м. /деветстотин и 

петнадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1031/22.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011635/24.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№542/04.04.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-300/18.04.2016г.

4115 7/27/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 172 /поземлен 

имот номер сто седемдесет и втори/ 

с площ 937 кв.м. /деветстотин 

тридесет и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 943/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011644/24.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№524/16.03.2015г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-254/31.03.2016г.

4116 7/28/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 174 /поземлен 

имот номер сто седемдесет и 

четвърти/ с площ 894 кв.м. 

/осемстотин деветдесет и четири 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 958/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011642/24.07.2015г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-286/07.04.2016г.

4117 7/28/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 175 /поземлен 

имот номер сто седемдесет и пети/ с 

площ 1145 кв.м. /хиляда сто 

четиридесет и пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 959/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011640/24.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№534/22.03.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-288/07.04.2016г.



4118 7/28/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 176 /поземлен 

имот номер сто седемдесет и шести/ 

с площ 1266 кв.м. /хиляда двеста 

шестдесет и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 949/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011639/24.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№544/13.04.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-307/20.04.2016г.

4119 7/28/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 177 /поземлен 

имот номер сто седемдесет и седми/ 

с площ 965 кв.м. /деветстотин 

шестдесет и пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 951/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011636/24.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№545/13.04.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-307/20.04.2016г.

4120 7/28/2015 Айтос ЗОЖ Земеделска земя
Общинска част от 600 кв.м. ид.ч. 

/шестстотин кв.м.ид.ч./ от УПИ V-8 

/урегулиран поземлен имот пети за 

осми/ в кв. 20 /двадесети/, находящ 

се в землище на гр. Айтос - местност 

"Зона за отглеждане на животни", 

целият  с площ 940 кв.м. 

/деветстотин и четиридесет  кв.м./

Преписката съдържа :

Скица: № 703/19.05.2015г.
Удостоверение за данъчна 

оценка: № 

5201011633/28.07.2015г.

Имотът е продаден с Договор 

№476/21.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-850/04.11.2015г.



4121 7/28/2015 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Общинска част от 1270 кв.м.ид.ч. 

/хиляда двеста и седемдесет 

кв.м.ид.ч./ от ПИ №671 /поземлен 

имот шестстотин седемдесет и 

първи/ находящ се в землище на 

гр.Айтос - местност "Провадийско 

шосе", целият с площ от 2270 

кв.м./две хиляди двеста и 

седемдесет кв.м./

Преписката съдържа:

1.Скица №789/05.06.2015г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201011632/23.07.2015г.
3.Нотариален акт №62, т.I, д.68 

от 1998 г.
Имотът е продаден с Договор 

№477/21.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-847/04.11.2015г.

4122 7/29/2015 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ № 659/поземлен имот номер 

шестстотин петдесет и девети/ с 

площ 986 кв.м /деветстотин 

осемдесет и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1046/28.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011674/28.07.2015г.
Имотът е продаден с Договор 

№474/21.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-861/04.11.2015г.

4123 7/29/2015 Айтос "Ляската" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ № 272 /поземлен имот номер 

двеста седемдесет и втори/ с площ 

814 кв.м. /осемстотин и 

четиринадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1030/22.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка 

№5201011675/28.07.2015г.

Имотът е продаден с Договор 

№475/21.10.2015г.
Актът е отписан със Заповед № 

РД-08-853/04.11.2015г.



4124 7/29/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 28 /поземлен 

имот номер двадесет и осми/ с площ 

589 кв.м. /петстотин осемдесет и 

девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 948/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011626/24.07.2015г.
Имотът е проданен с договор 

№532/21.03.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-254/31.03.2016г.

4125 7/29/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 29 /поземлен 

имот номер двадесет и девети/ с 

площ 1167 кв.м. /хиляда сто 

шестдесет и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 950/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011622/24.07.2015г.

4126 7/29/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 30 /поземлен 

имот номер тридесети/ с площ 916 

кв.м. /деветстотин и шестнадесет 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 954/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011620/23.07.2015г.
Имотът е проданен с договор 

№528/21.03.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-254/31.03.2016г.

4127 7/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 32 /поземлен 

имот номер тридесет и втори/ с площ 

801 кв.м. /осемстотин и един кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 955/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011618/23.07.2015г.



4128 7/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 65 /поземлен 

имот номер шестдесет и пети/ с 

площ 1137 кв.м. /хиляда сто 

тридесет и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 947/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011619/24.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№530/21.03.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-254/31.03.2016г.

4129 7/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 66 /поземлен 

имот номер шестдесет и шести/ с 

площ 453 кв.м. /четиристотин 

петдесет и три кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 957/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011617/24.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№529/21.03.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-254/31.03.2016г.

4130 7/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 178 /поземлен 

имот номер сто седемдесет и осми/ с 

площ 957 кв.м. /деветстотин 

петдесет и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 960/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011631/23.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№536/25.03.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-288/07.04.2016г.

4131 7/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 179 /поземлен 

имот номер сто седемдесет и 

девети/ с площ 826 кв.м. /осемстотин 

двадесет и шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 944/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011630/23.07.2015г.



4132 7/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 33 /поземлен 

имот номер тридесет и трети/ с площ 

847 кв.м. /осемстотин четиридесет и 

седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 956/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011707/30.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№531/21.03.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-254/31.03.2016г.

4133 7/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 180 /поземлен 

имот номер сто и осемдесети/ с 

площ 940 кв.м. /деветстотин и 

четиридесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 961/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011629/23.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№535/24.03.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-288/07.04.2016г.

4134 7/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 181 /поземлен 

имот номер сто осемдесет и първи/ с 

площ 1010 кв.м. /хиляда и десет 
кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 953/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011628/23.07.2015г.

4135 7/30/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 189 /поземлен 

имот номер сто осемдесет и девети/ 

с площ 274 кв.м. /двеста седемдесет 

и четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1036/22.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011627/23.07.2015г.

4136 7/31/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 190 /поземлен 

имот номер сто и деветдесети/ с 

площ 256 кв.м. /двеста петдесет и 

шест кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1035/22.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011625/23.07.2015г.



4137 7/31/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 279 /поземлен 

имот номер двеста седемдесет и 

девети/ с площ 462 кв.м. 

/четиристотин шестдесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 942/07.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011624/23.07.2015г.

4138 7/31/2015 Тополица "Кокар бунар" Земеделска земя
Землище на с. Тополица - местност 

"Кокар бунар" ПИ № 328 /поземлен 

имот номер триста двадесет и осми/ 

с площ 644 кв.м. /шестстотин 

четиридесет и четири кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1034/22.07.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201011623/23.07.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№526/16.03.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-254/31.03.2016г.

4139 8/13/2015 Айтос Самостоятелен обект - помещения 

/аптечен салон-40,24 кв.м.; складово 

помещение-14,92 кв.м.; лаборатория-

10,72 кв.м.; канцелария-19,08 кв.м.; 

тоалетна-11,08 кв.м./,   

представляващи    "Аптека" с обща 

застроена площ   96,04  кв.м. 

/деветдесет и шест цяло и четири 

кв.м./, разположени  в 

североизточната част на партерен 

етаж на Административна сграда -

Община Айтос, находящи се в УПИ I 

/урегулиран поземлен имот първи/, 

кв.121 /квартал сто двадесет и 

първи/ по плана на град Айтос

Преписката съдържа:

1. Скица № 1089/06.08.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011852/11.08.2015г.
3. Решение №803/22.07.2015г. 
на ОбС-Айтос 

4. Обяснителна записка на вещо 

лица с вх. № 94-00-

1663/07.07.2015г. 



4140 8/13/2015 Айтос Девет броя помещения-

самостоятелни обекти, с обща 

застроена площ 208 кв.м. /двеста и 

осем кв.м./, съгласво Архитектурен 

проект одобрен на 16.10.2000г., 
разположени в югозападната част на 

първи етаж  в сградата на 

"Медицински център I"ЕООД-Айтос, с 

вход откъм южната страна на 

сградата, находящи се в УПИ I 

/урегулиран поземлен имот първи/, 

кв.62 /квартал шестдесет и втори/ по 

плана на град Айтос.

Преписката съдържа:

1. Скица № 1113/11.08.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011478/09.07.2015г.
3. Архитектурен проект одобрен 

на 16,10.2000г.
4. Решение №802/22.07.2015г. 
на ОбС-Айтос

С Договор № 455 от 08.09.2015 

год. вписан в Служба по 

вписванията-гр.Айтос на 

14.09.2015 год., вх. рег. №3891, 

акт №60, том 15, за дарение 

(безвъзмездно прехвърляне 

правото на собственост) имотът 
е прехвърлен в полза на 

"ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - 

БУРГАС"

Актът е отписан със Зап. № РД-

08-740/16.09.2015г.

4141 8/13/2015 Карагеоргиево Общинска част /придаваема/ от 56 

кв.м .ид.ч. /петдесет и шест кв.м. ид. 

ч./ от УПИ I-86. 292 /урегулиран 

поземлен имот първи за осемдесет и 

шести, двеста деветдесет и втори/ в 

кв.8 /квартал осми/ по плана на село 

Карагеоргиево, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 610 

кв.м. /шестстотин и десет кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 1020/20.07.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011817/07.08.2015 г.
3. Нотариален акт № 100, т. III, 
,рег. №2057,  дело 

№373/29.04.2015г., вписан в 

Служба по вписванията с Вх. 

Рег. №1597 от 29.04.2015г., Акт 
№164, том 6, дело №743/2015г.
Имотът е продаден с договор 

№481/16.11.2015г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-880/17.11.2015г.



4142 8/14/2015 Айтос "Татарски ниви" Земеделска земя
Землище на гр.Айтос, местност 

"Татарски ниви", имот № 139008 

/имот с номер сто тридесет и девет, 
нула, нула, осем/ с площ 2,854 дка 

/два дка  и осемстотин петдесет и 

четири кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Изоставена нива" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица №Ф06544/08.07.2015г. 
на ОСЗ - Айтос.

2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011893/13.08.2015г.
Имот №139008 е образуван от 
имот №139001.



4143 8/18/2015 Айтос УПИ ІІІ-общ. (урегулиран поземлен 

имот трети общински) в кв.209  ( 

квартал двеста и девети ) по плана 

на гр.Айтос, отреден за "Жилищно 

строителство", целият с площ  248 

кв.м ( двеста четиридесет и осем 

кв.м. )

Преписката съдържа:

1. Скица № 1096/07.08.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011928/17.08.2015г.
3. Разрешение за строеж №21 

от 05.04.1999г.
4. Нотариален акт  за дарение 

на недвижим имот №198, том ІІІ, 
рег.№2293, дело №428 от 
04.06.2014г.
Съгласно нот.акт №198, том ІІІ, 
рег.№ 2293, дело №428 от 
04.06.2014г., вписан в Служба по 

вписванията с вх.рег.№1852 от 
05.06.2014г., Акт №142, том 7, 

дело №903/2014г. Реджеб 

Халил Реджеб е собственик на 

недвижим имот, находящ се в 

гр.Айтос с административен 

адрес: ул."Гоце Делчев" №20, 

представляващ търговски обект 
с предназначение - Магазин №5 

със застроена площ на магазина 

от 38 кв.м, от които 28 кв.м 

попадат в УПИ ІІІ-общ. в кв.209 

по плана на гр.Айтос и 10 кв.м 

попадат в УПИ ХІІІ в кв.209 по 

плана на града.



4145 8/18/2015 Тополица "Арка" Землище на с.Тополица, местност 

"Арка", имот № 000394 /имот с номер  

нула, нула, нула, три, девет, четири/ 

с площ 0,226 дка /двеста двадесет и 

шест кв.м/ с начин на трайно 

ползване "Друга селскостопанска 

територия" и категория на земята 

при неполивни условия "Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица  

№К00006/18.08.2015г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011931/18.08.2015г.
3.Решение № 806/22.07.2015г. 
на ОбС-Айтос
Имотът е продаден с договор 

№486/03.02.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-357/18.05.2016г.

4146 8/18/2015 Малка поляна Общинска част /придаваема/ от 4 

кв.м ид.ч. /четири квадратни метра 

идеална част/ от УПИ ХVІІ-22 

/урегулиран поземлен имот 
седемнадесети за двадесет и втори/ 

в кв.5 /квартал пети/ по плана на 

село Малка поляна, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1336 

кв.м. /хиляда триста тридесет и шест 
кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 1061/30.07.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011927/17.08.2015 г.
3. Договор за доброволна делба 

от 16.07.2015г., вписан в Служба 

по вписванията с Вх. Рег. №3022 

от 16.07.2015г., Акт №178, том 2 

Имотът е продаден с договор 

№479/09.11.2015г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-879/16.11.2015г.



4147 8/18/2015 Айтос Общинска част /придаваема/ от 5 

кв.м ид.ч. /пет квадратни метра 

идеална част/ от УПИ ІV-2179 

/урегулиран поземлен имот четвърти 

за две хиляди сто седемдесет и 

девети/ в кв.48"Б" /квартал 

четиридесет и осми буква "Б"/ по 

плана на гр.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 346 

кв.м. /триста четиридесет и шест 
кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 1090/06.08.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011926/17.08.2015 г.
3.  Нотариален акт №134, том І, 
рег.№595, дело №59 от 
07.02.2014г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №301 от 
07.02.2014г., Акт №163, том 1, 

дело №136/2014г.
Имотът е продаден с договор 

№484/10.12.2015г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-73/21.01.2016г.

4149 8/18/2015 Айтос Общинска част /придаваема/ от 2 

кв.м ид.ч. /два квадратни метра 

идеална част/ от УПИ ІІІ-1522 

/урегулиран поземлен имот трети за 

хиляда петстотин двадесет и  втори/ 

в кв.36 /квартал тридесет и шести/ по 

плана на гр.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 482 

кв.м. /четиристотин осемдесет и два 

кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 1009/17.07.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011925/17.08.2015 г.
3. Нотариален акт №1, том І, 
рег.№059, дело №1 от 2010г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №6,  Акт №4, том І, 
дело №1/05.01.2010г.
Имотът е продаден с договор 

№482/10.12.2015г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-75/21.01.2016г. 



4151 8/19/2015 Айтос "Могилата" Земеделска земя
Землище на гр.Айтос, местност 

"Могилата", имот № 125006 /имот с 

номер едно, две, пет, нула, нула, 

шест/ с площ 0,830 дка /осемстотин и 

тридесет квадратни метра/ с начин 

на трайно ползване "Лозе" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Трета"

Преписката съдържа :

1.Скица № К00043/10.08.2015г., 
изд. от ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011854/11.08.2015г.
Имотът е продаден с договор 

№539/30.03.2016г.
Актът е отписан със заповед № 

РД-08-300/18.04.2016г.

4153 8/19/2015 Тополица "Арка" Земеделска земя 

Землище на с.Тополица, местност 

"Арка",  представляваща имот № 

000053 /имот с номер нула, нула, 

нула, нула, пет, три/ с площ 2,764 

дка /два декара седемстотин 

шестдесет и четири квадратни 

метра/ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия
 "Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица  № 

К00005/10.08.2015г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201011848/11.08.2015г.

4158 8/20/2015 Айтос Общинска част /придаваема/ от 3 

кв.м ид.ч. /три квадратни метра 

идеална част/ от УПИ ІІІ-975 

/урегулиран поземлен имот трети за 

деветстотин седемдесет и пети/ в 

кв.23 /квартал двадесет и трети/ по 

плана на гр.Айтос, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 334 

кв.м. /триста тридесет и четири кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 1091/06.08.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201011954/20.08.2015 г.
3.  Нотариален акт №28, том І, 
рег.№290, дело №27 от 2015г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №124 от 20.01.2015г., 
Акт №85, том 1, дело 

№59/2015г.
Имотът е продаден с договор 

№483/10.12.2015г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-74/21.01.2016г.



4161 8/25/2015 Айтос "Хамам дере" Недвижим имот, представляващ 

УПИ I-3 в масив 265 /урегулиран 

поземлен имот първи за трети  в 

масив двеста шестдесет и пети/, с 

площ 35,344 дка /тридесет и пет 
декара триста четиридесет и четири 

кв.м./, отреден за "пречиствателна 

станция за отпадъчни води", в 

местност "Хамам дере", землището 

на гр. Айтос.

Преписката съдържа:

1. Скица № 1152/24.08.2015г.
2. Удостоверение за данъчна 

оценка с Изх. № 

5201011980/24.08.2015г.
3. Решение №456/13.12.2013г. 
на ОбС-Айтос 

4. Заповед №РД-01-

73/27.03.2014г. на Министъра на 

инвестиционното проектиране
5. Заповед за ПУП-ПРЗ № РД-08-

44/24.01.2015г. на Кмета на 

Община Айтос
УПИ І-3, масив 265 е образуван 

от имот №265003 в местностт 

"Хамам дере", землището на 

гр.Айтос

4165 8/31/2015 Малка поляна Общинска част /придаваема/ от 23 

кв.м ид.ч. /двадесет и три квадратни 

метра идеална част/ от УПИ ХVІ-22 

/урегулиран поземлен имот 
шестнадесети за двадесет и втори/ в 

кв.5 /квартал пети/ по плана на село 

Малка поляна, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1399 

кв.м. /хиляда триста деветдесет и 

девет кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 1062/30.07.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201012069/31.08.2015 г.
3.  Нотариален акт №135, том 

ІV, рег.№3651, дело №620 от 
2015г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх. Рег. №3033 от 
2015г., Акт №24, том 12, дело 

№1301/2015г.
Имотът е продаден с договор 

№480/12.11.2015г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-878/16.11.2015г.



4169 9/11/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XI-общ 

/единадесети-общински/ в кв.4 

/четвърти/ по плана на гр. Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 286 

кв.м./двеста осемдесет и шест кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1187/04.09.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012168/10.09.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 866/30.03.1973г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

440/18.07.2014г.
5. Заповед № РД-11-

226/14.08.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Имотът е продаден с договор 

№523/01.03.2016г.
Актът е тописан със заповед 

№РД-08-182/07.03.2016г.
    Новият УПИ XI-общ в кв.4 по 

действащия към момента план 

на с.Айтос е образуван от:
-259 кв.м. част от бивш парцел 

IV в бивш кв.190 по стар план на 

гр. Айтос

4170 9/25/2015 Поляново "Марковска 

воденица"

Землище на с.Поляново, местност 

"Марковска воденица", имот № 

017005 /имот с номер  нула, едно, 

седем, нула, нула, пет/ с площ 2,569 

дка /два декара петстотин шестдесет 

и девет квадратни метра/ с начин на 

трайно ползване "Друга 

селскостопанска територия" и 

категория на земята при неполивни 

условия "Четвърта"

Преписката съдържа :

1.Скица  

№К00012/17.09.2015г.,изд. от 
ОСЗ - Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201012348/23.09.2015г.



4171 10/19/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XI-1028 

/единадесети за хиляда двадесет и 

осми/ в кв.81 /осемдесет и първи/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 294 

кв.м./двеста деветдесет и четири  

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1353/13.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012459/07.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 259/24.06.1964г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

699/16.10.2014г.
5. Заповед № РД-11-

379/12.11.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
 Новият УПИ XI-1028 в кв.81 по 

действащия към момента план 

на гр.Айтос е образуван от:
-287 кв.м. от бивш урегулиран 

поземлен имот X-713 в бивш 

кв.25 по стар план на гр.Айтос 

 Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на плана от 
1958г. и действащият 
регулационен план на гр. Айтос.

  Стоян Иванов Канев, с ЕГН 

6805190520, л.к. №643301282, 

изд. на 08.12.2011г. от МВР-

Бургас, постоянен адрес: гр. 

Бургас, жк. "Изгрев",бл.35, вх.5, 

ап.14 съгласно постановление 

за възлагане на недвижим имот 
по изпълнително дело  

№20158000400380/2015г. е 

собственик на полумасивна 

едноетажна жилищна сграда с 

площ 50 кв.м. и стопанска 

постройка, представляваща 

едноетажна сграда с площ 100 

кв.м. изградени на основание 

отстъпено право на строеж в 



4172 10/19/2015 Съдиево Общинска част /придаваема/ от  24 

кв.м .ид.ч. /двадесет и четири кв.м. 

ид. ч./ от УПИ I-46 /урегулиран 

поземлен имот първи за четиридесет 
и шести/ в кв.23 /квартал двадесет и 

трети/ по плана на село Съдиево, 

отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ  975 

кв.м. /деветстотин седемдесет и пет 
кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 1257/18.09.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201012541/15.10.2015 г.
3.Нотариален акт № 16, т. II, рег. 
№931 , д. № 121 от 28.02.2014г., 
вписан в Служба по вписванията 

с Вх. Рег. №615 от 28.02.2014г., 
Акт №8, том 3, дело № 

271/2014г.
Имотът е продаден с Дог. 
№490/05.02.2016г.
Актът е отписан със Заповед 

№РД-08-105/09.02.2016г.



4173 10/21/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот I-общ 

/първи/ в кв.4 /четвърти/ по плана на 

гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 529 

кв.м./петстотин двадесет и девет 
кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1330/07.11.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

520101255/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1477/25.11.1986г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

202/20.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

127/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

480/05.12.1986г. и Заповед № 

РД-09-481/05.12.1986г. е 

отстъпено право на строеж 

върху УПИ І-общ. в кв.4



4174 10/21/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот IV-общ 

/четвърти-общински/ в кв.4 /квартал 

четвърти/ по плана на гр. Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 286 

кв.м./двеста осемдесет и шест кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1332/07.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012554/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1474/25.11.1986г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

185/17.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

104/11.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ IV в кв.4 е 

отстъпено право на строеж на 

Станчо Мирчев Христов и 

Пламен Динков Димитров със 

заповед № РД-09-

477,476/05.12.1986г.
    Разликата от 1 кв.м. в площта 

на парцел IV в кв.4 по АДС 

№1474/25.11.1986г. и УПИ IV в 

кв.4 по скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



4175 10/22/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот V-общ 

/пети-общински/ в кв.4 /квартал 

четвърти/ по плана на гр. Айтос, 

общ. Айтос, обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 320 

кв.м./триста и двадесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1323/06.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012559/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1473/25.11.1986г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

186/17.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

105/11.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ V в кв.4 е 

отстъпено право на строеж на: 

Асен Тотков със заповед № РД-

09-131/15.04.1988г., Младен 

Митков със заповед № РД-09-

65/24.02.1987, Веска Янчева и 

Апостол Милков със заповед № 

РД-08-487/05.12.1986.



4176 10/22/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот IІ-общ 

/втори/ в кв.4 /четвърти/ по плана на 

гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 

310кв.м./триста и десет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1324/06.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012563/19.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1476/25.11.1986г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

187/17.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

106/11.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

510/22.12.1986г. и Заповед № 

РД-09-509/22.12.1986г. е 

отстъпено право на строеж 

върху УПИ ІІ-общ. в кв.4



4177 10/22/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот VI-706 

/шести за седемстотин и шести/ в 

кв.2"А" /квартал втори"А"/ по плана 

на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 628 

кв.м./шестстотин двадесет и осем 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1325/06.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012557/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1778/21.03.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

4/7.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

46/17.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ VI-706 в кв.2"А" е 

отстъпено право на строеж на: 

Али Мюмюнов Мехмедалиев и 

Яшар Алиев Мехмедалиев със 

заповед № РД-09-67/29.01.

Разликата от 17 кв.м. в площта 

на УПИ VI-706 в кв. 2а по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на плана.



4178 10/22/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот IV-708 

/четвърти за седемстотин и осми/ в 

кв. 2"А"/втори буква "А"/ по плана на 

гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 372 

кв.м./триста седемдесет и два кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1326/06.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012558/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1835/22.07.1993г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

8/07.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

50/17.02.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

234/23.07.1993г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІV-

708 в кв.2"А"



4179 10/23/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот VIІ-
общ./седми - общински/ в кв.2"А" 

/квартал втори"А"/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 

325кв.м./триста двадесет и пет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1327/06.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012548/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1541/08.12.1991г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

17413.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

120/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ VIІ-общ. в кв.2"А" е 

отстъпено право на строеж  със 

заповед № РД-09-

228/15.06.1987г. и заповед № РД-

09-229/15.06.1987г.



4180 10/28/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот IІ-
общ./втори - общински/ в кв.8"А" 

/квартал осми"А"/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 435 

кв.м./четиристотин тридесет и пет 
кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1322/06.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012560/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1517/20.02.1987г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

207/13.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

162/10.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на плана.

  Върху УПИ IІ-общ. в кв.8"А" е 

отстъпено право на строеж  със 

заповед № РД-09-

87/22.12.1986г. и заповед № РД-

09-90/22.12.1986г.



4181 10/28/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот І-
общ./първи - общински/ в кв.8"А" 

/квартал осми"А"/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 566 

кв.м./петстотин шестдесет ишест 
кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1331/07.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012550/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1479/22.12.1986г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

177/17.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

121/17.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на плана.

  Върху УПИ І-общ. в кв.8"А" е 

отстъпено право на строеж  със 

заповед № РД-09-

66/24.02.1987г. и заповед № РД-

09-508/22.12.1986г.



4182 10/28/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот I-1143 

/първи за хиляда сто четиридесет и 

трети/ в кв.30/квартал тридесети / по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 402 

кв.м./четиристотин и два кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1333/07.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012562/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1692/06.04.1999г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

38/10.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

18/30.01.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

123/30.03.1990г.  и Заповед № 

РД-09-124/30.03.1990г. е 

отстъпено право на строеж 

върху УПИ І- 1143 в кв.30



4183 10/28/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XVII-1158 

/седемнадесети за хиляда сто  

петдесет и осми/ в кв.30 /тридесети/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 680 кв.м./ 

шестстотин и осемдесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1334/07.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012564/19.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1685/12.03.1990г.
4. Заповед № РД-11-

22/30.01.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XVII-1158 в кв. 30 

по плана на град Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Нено Атанасов Христов със 

заповед № РД-09-

26/19.01.1990г.
    Разликата  от 5 кв.м. между 

площта на имота по АДС и скица 

се дължи на цифровизацията на 

регулацинния план на гр. Айтос.



4184 10/29/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот II-1142 

/втори за хиляда сто четиридесет и 

втори/ в кв.30 /тридесети/ по плана 

на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 304 

кв.м./триста и четири кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1308/05.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012547/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1694/17.04.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

238/04.04.2014г.
5. Заповед № РД-11-

158/09.05.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ II-1142 в кв. 30 по 

плана на град Айтос е отстъпено 

право на строеж на Орлин 

Младенов Хубенов със заповед 

№ РД-09-131/06.04.1990г.
    Разликата от 14 кв.м. в 

площта на УПИ II-1142 в кв.30 по 

АДС №1694/17.104.1990г. и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

регулационния план на гр. Айтос



4185 10/29/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XIV-1573 

/четиринадесети за хиляда 

петстотин седемчдесет и трети/ в 

кв.31 /тридесет и първи/ по плана на 

гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 762 

кв.м./седемстотин шестдесет и два 

кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1310/05.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012561/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1680/28.12.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

37/10.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

21/30.01.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XIV-1573 в кв. 31 

по плана на град Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Христо Желев Рашев със 

заповед № РД-09-

266/19.07.1989г.
    Разликата от 7 кв.м. в площта 

на УПИ XIV-1573 в кв.31 по АДС 

№1680/28.12.1989г. и скица се 

дължи на цифровизацията на 

регулационния план на гр. Айтос



4186 10/29/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот IV-

1587/четвърти за хиляда петстотин 

осемдесет и седми/ в кв. 

41"А"/четиридесет и първи буква "А"/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 254 

кв.м./двеста петдесет и четири кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1318/06.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012556/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1641/08.05.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

138/05.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

85/02.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

158/24.04.1989г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІV-

1587 в кв.41"А"



4187 10/29/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XV-1574 

/петнадесети за хиляда петстотин 

седемчдесет и четвърти/ в кв.31 

/тридесет и първи/ по плана на гр. 

Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, 
отреден за "Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 378 

кв.м./триста седемдесет и осем кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1309/05.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012571/19.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1522/20.07.1987г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

155/07.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

113/15.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
    Върху УПИ XV-1574 в кв. 31 

по плана на град Айтос е 

отстъпено право на строеж на 

Радка Андонова Динева със 

заповед № РД-09-

407/04.08.1987г.
    Разликата от 3 кв.м. в площта 

на УПИ XV-1574 в кв.31 по АДС 

№1522/20.07.1987г. и скица се 

дължи на цифровизацията на 

регулационния план на гр. Айтос



4188 10/29/2015 Айтос Общинска част от  509 кв.м .ид.ч. 

/петстотин и девет кв.м. ид. ч./ от 
УПИ IV-общ /урегулиран поземлен 

имот четвърти-общински/ в кв.8 "А" 

/квартал 8 "А"/ по плана на град 

Айтос, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство", целият с 

площ  729 кв.м. /седемстотин 

двадесет и девет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1307/05.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012608/28.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1520/20.02.1987г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

367/16.06.2014г.
5. Заповед № РД-11-

454/19.12.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
6. Нотариален акт  №188, т. II, 
дело №1395/09.08.1996г., 
вписан в Служба по вписванията-

том 93, дело 129



4189 11/3/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот VІІІ-
1583/осми за хиляда петстотин 

осемдесет и трети/ в кв. 

41"А"/четиридесет и първи буква "А"/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 518 

кв.м./петстотин и осемнадесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1311/05.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012567/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1677/28.12.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

62/29.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

62/05.03.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

190/10.05.1989г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ VІІІ-
1583 в кв.41"А"



4190 11/3/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот ХV-

1576/петнадесети за хиляда 

петстотин седемдесет и шести/ в кв. 

41"А"/четиридесет и първи буква "А"/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 339 

кв.м./триста тридесет и девет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1320/06.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012566/19.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1701/05.07.1990г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

60/29.01.2014г.
5. Заповед № РД-11-

63/05.03.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

249/26.06.1990г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХV-

1576 в кв.41"А"



4191 11/3/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот ХІV-

1577/четиринадесети за хиляда 

петстотин седемдесет и седми/ в кв. 

41"А"/четиридесет и първи буква "А"/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 306 

кв.м./триста и шест кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1321/06.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012569/19.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1678/28.11.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

111/19.02.2014г.
5. Заповед № РД-11-

73/18.03.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

480/08.12.1989г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ХІV-

1577 в кв.41"А"



4192 11/3/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот ІХ-

1582/девети за хиляда петстотин 

осемдесет и втори/ в кв. 

41"А"/четиридесет и първи буква "А"/ 

по плана на гр. Айтос, общ. Айтос, 

обл. Бургас, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство" с площ 422 кв.м 

/четиристотин двадесет и два кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1319/06.10.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012553/16.10.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 1639/08.05.1989г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

142/05.03.2014г.
5. Заповед № РД-11-

87/02.04.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
Разликата в площите по АДС и 

скица се дължи на 

цифровизацията на 

действащият регулационен план 

на гр. Айтос.

Със Заповед № РД-09-

94/17.03.1989г.  е отстъпено 

право на строеж върху УПИ ІХ-

1582 в кв.41"А"

4193 11/18/2015 Зетьово "Мангеле коросу" Земеделска земя 

Землище на с.Зетьово, местност 

"Мангеле коросу",  представляваща 

имот № 022023 /имот с номер нула, 

две, две, нула, две, три/ с площ 1,357 

дка /един декар триста петдесет и 

седем квадратни метра/ с начин на 

трайно ползване "Нива" и категория 

на земята при неполивни условия
 "Седма"

Преписката съдържа :

1.Скица  № 

К00001/12.11.2015г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201012833/13.11.2015г.



4194 11/18/2015 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Общинска част от 357 кв.м.ид.ч. 

/триста петдесет и седем квадратни 

метра идеална част/ от ПИ №2947 

/поземлен имот две хиляди 

деветстотин четиридесет и седми/,  

находящ се в землище на гр.Айтос - 

местност "Трите братя", целият с 

площ от 712 кв.м (седемстотин и 

дванадесет квадратни метра),

Преписката съдържа:

1.Скица №1479/16.11.2015г.
2.Удостоверение за данъчна 

оценка 5201012848/17.11.2015г.
3.Нотариален акт №58, т.ХІІI, 
рег. №10386, д.№1867 от 2005 

г., вписан в Служба по 

вписванията с Вх.рег. № 3770 от 
22.11.2005г., Акт №70, т.ХІV, 

дело №2871/2005г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-261/01.04.2016г.
За имота е съставен 

АЧОС№4259/01.04.2016г.



4197 11/25/2015 Айтос Урегулиран поземлен имот XVI-883 

/шестнадесети за осемстотин 

осемдесет и трети/ в кв.1 /първи/ по 

плана на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. 

Бургас, отреден за "Индивидуално 

жилищно строителство" с площ 519 

кв.м./петстотин и деветнадесет кв.м./

Преписката съдържа: 

1. Скица № 1452/11.11.2015 год. 

на Община Айтос.

2. Удостоверение за данъчна 

оценка с изх. № 

5201012795/12.11.2015 год.

3. Акт за държавна собственост 

№ 665/01.11.1963г.
4. Искане от Кмета на Община 

Айтос с Изх. № 06-00-

548/28.08.2014г.
5. Заповед № РД-11-

329/13.10.2014 год. на Областен 

управител на Област Бургас.
     Новият УПИ XVI-883 в кв.1 по 

действащия към момента план 

на гр.Айтос е образуван от 356 

кв.м. част от бивш урегулиран 

поземлен имот XII в кв.1 по стар 

план на гр.Айтос 

    Върху бивш парцел УПИ XII в 

кв. 1 стар план на град Айтос е 

признато право на строеж на 

Христо Стоянов и Трендафил 

Стоянов с протокол на ИК 

№15/22.11.1962

    Разликата в площите по АДС 

№665/01.11.1963г. и скицата се 

дължи на цифровизацията на 

плана от 1958г. и действащият 
регулационен план на гр. Айтос.



4198 11/30/2015 Тополица Общинска част /придаваема/ от 85 

кв.м .ид.ч. /осемдесет и пет кв.м. ид. 

ч./ към УПИ X-285 /урегулиран 

поземлен имот десети за двеста 

осемдесет и пети/ в кв.30 /квартал 

тридесети/ по плана на село 

Тополица, отреден за 

"Индивидуално жилищно 

строителство", целият с площ 1355 

кв.м. /хиляда триста петдесет и пет 
кв.м./

Преписката съдържа:

1. Скица № 1457/11.11.2015г.
2. Удостоверение за дан. оценка 

№5201012945/26.011.2015 г.
3. Нотариален акт № 200, т. VII, 

,рег. №6569,  дело 

№1193/05.07.2013г., вписан в 

Служба по вписванията с Вх. 

Рег. №4684 от 30.12.2013г., Акт 
№99, том 17, дело №2486/2013г.
Имотът е продаден с договор 

№527/16.03.2016г.
Актът е отписан със заповед 

№РД-08-239/24.03.2016г.

4199 12/1/2015 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ № 29 /поземлен имот номер 

двадесет и девети/ с площ 1470 кв.м. 

/хиляда четиристотин и седемдесет 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1455/11.11.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201012958/26.11.2015г.

4200 12/1/2015 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 392 /поземлен имот номер 

триста деветдесет и втори/ с площ 

1013 кв.м. /хиляда и тринадесет 

кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1477/16.11.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201012965/26.11.2015г.

4201 12/2/2015 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ № 394 /поземлен имот номер 

триста деветдесет и четвърти/ с 

площ 1165 кв.м. /хиляда сто 

шестдесет и пет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1478/16.11.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201012957/26.11.2015г.



4202 12/2/2015 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 2698 /поземлен имот две 

хиляди шестстотин деветдесет и 

осми/ с площ 1027 кв.м. /хиляда 

двадесет и седем кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1505/24.11.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201012959//26.11.2012г.

4203 12/2/2015 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 2699 /поземлен имот две 

хиляди шестстотин деветдесет и 

девети/ с площ 1113 кв.м. /хиляда 

сто и тринадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1506/24.11.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201012963//26.11.2012г.

4204 12/3/2015 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 2763 /поземлен имот две 

хиляди седемстотин шестдесет и 

три/ с площ 609 кв.м. /шестстотин и 

девет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1503/24.11.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201012961//26.11.2015г.

4205 12/4/2015 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 2767 /поземлен имот две 

хиляди седемстотин шестдесет и 

седми/ с площ 562 кв.м. /петстотин 

шестдесет и два кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1504/24.11.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201012960//26.11.2015г.

4206 12/4/2015 Айтос "Трите братя" Земеделска земя 

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ № 2989 /поземлен имот с номер 

две хиляди деветстотин осемдесет и 

девети/ с площ 817 кв.м. /осемстотин 

и седемнадесет кв.м./

Преписката съдържа:

Скица № 1502/24.11.2015 г.
Удостоверение за данъчна 

оценка № 

5201012962//26.11.2015г.



4209 12/22/2015 Тополица "Бакалъка" Земеделска земя 

Землище на село Тополица, 

местност "Бакалъка",  

представляваща имот № 000361 

/имот с номер нула, нула, нула, три, 

шест, една/ с площ 0,437 дка 

/четиристотин тридесет и седем кв. 

м/ с начин на трайно ползване 

"Нива" и категория на земята при 

неполивни условия
 "Пета"

Преписката съдържа :

1.Скица  № 

К00214/18.12.2015г.,изд. от ОСЗ - 

Айтос
2.Удостоверение за дан. оценка 

№5201013136/18.12.2015г.
Имотът е образуван от имот 
№000250.


