
Документ № Дата Населено място Местност Описание Забележки

2268 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя  

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 2 /поземлен имот втори/ с площ 

1127 кв.м. /хиляда сто двадесет и 

седем кв.м./

2273 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 4 /поземлен имот четвърти/ с 

площ 988 кв.м. /деветстотин 

осемдесет и осем кв.м./

2274 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 5 /поземлен имот пети/ с площ 

1149 кв.м. /хиляда сто четиридесет и 

девет кв.м./

Акта отписан със Заповед № РД-

08-277/10.05.2010 г.

2275 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 6 /поземлен имот шести/ с площ 

1541 кв.м. /хиляда петстотин 

четиридесет и един кв.м./

2276 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 7 /поземлен имот седми/ с площ 

1483 кв.м. /хиляда четиристотин 

осемдесет и три кв.м./

Акта отписан със Заповед № РД-

08-277/10.05.2010 г.

2277 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 8 /поземлен имот осми/ с площ 

1628 кв.м. /хиляда шестстотин 

двадесет и осем кв.м./

АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2010г.-

31.12.2010г.



2278 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 11 /поземлен имот единадесети/ 

с площ 1372 кв.м. /хиляда триста 

седемдесет и два кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1401/04.05.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-321/02.06.2010 г.

2279 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 21 /поземлен имот двадесет и 

първи/ с площ 1667 кв.м. /хиляда 

шестстотин шестдесет и седем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1452/05.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-539/16.08.2010 г.

2280 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 26 /поземлен имот двадесет и 

шести/ с площ 1455 кв.м. /хиляда 

четиристотин петдесет и пет кв.м./

Актът е отписан със заповед 

№РД-08-384/26.05.2016 г.Да се 

състави Акт за частна общинска 

собственост за ПИ №26 с площ 

1585 кв.м,находящ се в 

м."Помпена станция ", землище 

на гр.Айтос.

2281 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 36 /поземлен имот тридесет и 

шести/ с площ 1262 кв.м. /хиляда 

двеста шестдесет и два кв.м./

Акта отписан със Заповед № РД-

08-277/10.05.2010 г.



2282 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 41 /поземлен имот четиридесет и 

първи/ с площ 646 кв.м. /шестстотин 

четиридесет и шест кв.м./

Със Заповед № РД-08-

502/16.08.2011 г. се променят в 

раздел 3-ти: 

1. Площта се променя от 646.00 

кв.м на 813,00 кв.м., съгласно 

скица № 613/22.07.2011 г.

2. Дан.оценка се променя от 

91.70 лв. на 115.40 лв., 

Дан.удостоверение № 

0201001849/04.08.2011 г.

Със Заповед № РД-08-

32/17.01.2012 г. се променят:

1. Площта на имота се променя 

от 813 кв. м. на 806 кв.м. 

съгласно скица № 19/05.01.2012 

г.

2. Данъчната оценка на имота 

се променя от 115.40 лв. на 

124.80 лв. съгласно данъчно 

удостоверение № 

0201000047/09.01.2012 г.

2283 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 42 /поземлен имот четиридесет и 

втори/ с площ 1919 кв.м. /хиляда 

деветстотин и деветнадесет кв.м./

Със Заповед № РД-08-

514/23.08.2011 г. се променят в 

раздел 3-ти: 

1. Площта се променя от 

1919.00 кв.м на 1908,00 кв.м., 

съгласно скица № 

660/10.08.2011 г.

2. Дан.оценка се променя от 

272.30 лв. на 270.70 лв., 

Дан.удостоверение № 

0201002043/23.08.2011 г.

Имота продаден с Договор № 

90/23.02.2012 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-212/19.03.2012 г.



2284 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 46 /поземлен имот четиридесет и 

шести/ с площ 358 кв.м. /триста 

петдесет и осем кв.м./

Съгласно зап. № РД-08-

340/22.05.2014г. площта в 

раздил 3 да се чете: "земя на 

площ от 268 кв.м"

Имотът е продаден с дог. 

№337/09.09.2014г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-817/13.10.2014г.

2285 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 47 /поземлен имот четиридесет и 

седми/ с площ 261 кв.м. /двеста 

шестдесет и един кв.м./

Съгласно зап. № РД-08-

339/22.05.2014г. площта в 

раздил 3 да се чете: "земя на 

площ от 247 кв.м"

Имотът е продаден с дог. 

№338/09.09.2014г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-817/13.10.2014г.

2286 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 48 /поземлен имот четиридесет и 

осми/ с площ 759 кв.м. /седемстотин 

петдесет и девет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1415/29.06.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-475/02.08.2010 г.

2287 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 50 /поземлен имот петдесети/ с 

площ 967 кв.м. /деветстотин 

шестдесет и седем кв.м./

2288 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 53 /поземлен имот петдесет и 

трети/ с площ 1070 кв.м. /хиляда и 

седемдесет кв.м./

Актът е отписан със заповед № 

РД-08-863/06.11.2012 г.



2289 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 63 /поземлен имот шестдесет и 

трети/ с площ 926 кв.м. /деветстотин 

двадесет и шест кв.м./

2290 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 64 /поземлен имот шестдесет и 

четвърти/ с площ 1009 кв.м. /хиляда 

и девет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1419/29.06.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-475/02.08.2010 г.

2291 1/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 67 /поземлен имот шестдесет и 

седми/ с площ 813 кв.м. /осемстотин 

и тринадесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1421/29.06.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-475/02.08.2010 г.

2292 1/27/2010 Айтос ЗОЖ-Драгиева 

чешма

Земеделска земя  

Землище на гр. Айтос - план 

"Животновъдна база"

УПИ ХІІІ-38 /урегулиран поземлен 

имот тринадесети за тридесет и 

осми/ в кв. 21 /двадесет и първи/ с 

площ 945 кв.м. /деветстотин 

четиридесет и пет кв.м./

Акта отписан със заповед № РД-

08-131/23.02.2010 г.

2293 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 103 /поземлен имот сто и трети/ с 

площ 915 кв.м. /деветстотин и 

петнадесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1462/26.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/20.09.2010 г.

2294 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 102 /поземлен имот сто и втори/ с 

площ 957 кв.м. /деветстотин 

петдесет и седем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1461/26.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/20.09.2010 г.



2295 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 98 /поземлен имот деветдесет и 

осми/ с площ 471 кв.м. /четиристотин 

седемдесет и един кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1460/26.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/20.09.2010 г.

2296 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 97 /поземлен имот деветдесет и 

седми/ с площ 742 кв.м. 

/седемстотин четиридесет и два 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1459/26.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/20.09.2010 г.

2297 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 96 /поземлен имот деветдесет и 

шести/ с площ 1495 кв.м. /хиляда 

четиристотин деветдесет и пет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1458/26.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/20.09.2010 г.

2298 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 95 /поземлен имот деветдесет и 

пети/ с площ 857 кв.м. /осемстотин 

петдесет и седем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1425/02.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-449/21.07.2010 г.

2299 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 93 /поземлен имот деветдесет и 

трети/ с площ 869 кв.м. /осемстотин 

шестдесет и девет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1426/02.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед РД-08-

449/21.07.2010 г.

2300 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 92 /поземлен имот деветдесет и 

втори/ с площ 536 кв.м. /петстотин 

тридесет и шест кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1457/26.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-600/20.09.2010 г.



2301 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 91 /поземлен имот деветдесет и 

първи/ с площ 428 кв.м. 

/четиристотин двадесет и осем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1424/02.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-449/21.07.2010 г.

2302 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 86 /поземлен имот осемдесет и 

шести/ с площ 389 кв.м. /триста 

осемдесет и девет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1428/02.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-449/21.07.2010 г.

2303 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 85 /поземлен имот осемдесет и 

пети/ с площ 738 кв.м. /седемстотин 

тридесет и осем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1427/02.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-449/21.07.2010 г.

2304 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 84 /поземлен имот осемдесет и 

четвърти/ с площ 723 кв.м. 

/седемстотин двадесет и три кв.м./

Акта отписан със заповед № РД-

08-95/09.02.2010 г. 

2305 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 80 /поземлен имот осемдесети/ с 

площ 882 кв.м. /осемстотин 

осемдесет и два кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1423/29.06.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-475/02.08.2010 г.

2306 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 79 /поземлен имот седемдесет и 

девети/ с площ 875 кв.м. /осемстотин 

седемдесет и пет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1422/29.06.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-475/02.08.2010 г.



2307 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 76 /поземлен имот седемдесет и 

шести/ с площ 932 кв.м. /деветстотин 

тридесет и два кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1420/29.06.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-475/02.08.2010 г.

2308 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 75 /поземлен имот седемдесет и 

пети/ с площ 838 кв.м. /осемстотин 

тридесет и осем  кв.м./

2309 2/2/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 74 /поземлен имот седемдесет и 

четвърти/ с площ 797 кв.м. 

/седемстотин диветдесет и седем 

кв.м./

2310 2/2/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 367 /поземлен имот триста 

шестдесет и седем/ с площ 830 кв.м. 

/осемстотин и тридесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1454/05.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-539/16.08.2010 г.

2311 2/2/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 357 /поземлен имот триста 

петдесет и седми/ с площ 1019 кв.м. 

/хиляда и деветнадесет кв.м./

Акта отписан със Заповед № РД-

08-277/10.05.2010 г.

2312 2/2/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 368 /поземлен имот триста 

шестдесет и осми/ с площ 658 кв.м. 

/шестстотин петдесет и осем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1455/05.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-539/16.08.2010 г.



2313 2/2/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 616 /поземлен имот шестстотин и 

шестнадесети/ с площ 587 кв.м. 

/петстотин осемдесет и седем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1446/28.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-520/11.08.2010 г.

2314 2/2/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 615 /поземлен имот шестстотин и 

петнадесети/ с площ 738 кв.м. 

/седемстотин тридесет и осем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1445/28.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-520/11.08.2010 г.

2315 2/2/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 830 /поземлен имот осемстотин и 

тридесети/ с площ 921 кв.м. 

/деветстотин двадесет и един кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1449/04.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-520/11.08.2010 г.

2316 1/28/2010 Мъглен "Герена" Земеделска земя в землището на с. 

Мъглен с площ 32.083 дка. /тридесет 

и два декара и осемдесет и три кв.м./ 

с начин на трайно ползване "Нива" и 

категория при неполивни условия 

"Четвърта" - имот № 038004

2317 2/9/2010 Мъглен Прилежащ поземлен имот към 

сграда - урегулиран /УПИ/ ХІІ-общ. 

/урегулиран поземлен имот 

дванадесети - общ./ в кв. 4 /квартал 

четвърти/  по плана на с. Мъглен, 

отреден за "ИЖС" на площ от 574 

/петстотин седемдесет и четири/ 

кв.м.



2318 2/11/2010 Чукарка Прилежащ поземлен имот към 

сграда - урегулиран /УПИ/ ІІІ-общ. 

/урегулиран поземлен имот трети/ в 

кв. 17  /квартал седемнадесети/  по 

плана на с. Чукарка, отреден за 

"Фурна" на площ от 1406 /хиляда 

четиристотин и шест/ кв.м.

2319 2/10/2010 Айтос        Общинска част от 4 /четири/ 

кв.м. от прилежащ поземлен имот 

към сграда - урегулиран /УПИ/  VІІ-

4109 /урегулиран поземлен имот 

седми за четири хиляди сто и 

девети/ в кв. 242 /квартал двеста 

четиридесет и втори/  по плана на гр. 

Айтос, отреден за "ИЖС" целият  на 

площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-296/14.05.2010 г.

2320 2/16/2010 Зетьово        Общинска част от 4 /четири/ 

кв.м. от незастроен поземлен имот  - 

урегулиран /УПИ/  ІІІ-88 /урегулиран 

поземлен имот трети за осемдесет и 

осми/ в кв. 14 /квартал 

четиринадесети/  по плана на с. 

зетьово, отреден за "ИЖС" целият  

на площ от 885 /осемстотин 

осемдесет и пет/ кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-307/26.05.2010 г.

2321 2/23/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 786 /поземлен имот седемстотин 

осемдесет и шести/ с площ 1141 

кв.м. /хиляда сто четиридесет и един 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1477/13.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-635/30.09.2010 г.



2322 2/23/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 787 /поземлен имот седемстотин 

осемдесет и седми/ с площ 1548 

кв.м. /хиляда петстотин четиридесет 

и осем кв.м./

2323 2/23/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 221 /поземлен имот двеста 

двадесет и първи/ с площ 1319 кв.м. 

/хиляда триста и деветнадесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1417/29.02.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-451/21.07.2010 г.

2324 2/23/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 231 /поземлен имот двеста 

тридесет и първи/ с площ 862 кв.м. 

/осемстотин шестдесет и два кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1418/29.06.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-451/21.07.2010 г.

2325 2/24/2010 Айтос "Пирненски бахчи" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Пирненски бахчи" 

Имот № 239002 /Имот с номер 

двеста тридесет и девет хиляди и 

две/  с площ 36.756 дка. /тридесет и 

шест декара и седемстотин петдесет  

и шест кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Наводнена нива" и 

категория при неполивни условия 

"Трета"



2326 2/24/2010 Айтос "Пирненски бахчи" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Пирненски бахчи" 

Имот № 239003 /Имот с номер 

двеста тридесет и девет хиляди и 

три/  с площ 0.317 дка. /триста и 

седемнадесет  кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Наводнена нива" и 

категория при неполивни условия 

"Трета" 

2327 3/1/2010 Караново "Гробищата" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на с. Караново - местност 

"Гробища" 

Имот № 016002 /Имот с номер нула 

шестнадесет хиляди и  две/  с площ 

6.229 дка. /шест дка. и двеста 

двадесет и девет  кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Гробища" 

2328 3/12/2010 Айтос Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ІІІ / 

трети/ в кв. 263 А  /квартал двеста 

шестдесет и трети "А"/  по плана на 

гр. Айтос, отреден за "Озеленяване" 

на площ от 719 /седемстотин и 

деветнадесет/ кв.м.



2329 3/16/2010 Айтос 1. Общинска част от 508.43 

/петстотин и осем цяло четиридесет 

и три/ кв.м. от прилежащ поземлен 

имот към сграда - ПИ пл. № 1835  / 

поземлен имот пл. номер хиляда 

осемстотин тридесет и пети/ в кв. 

113 /квартал сто и тринадесети/  по 

плана на гр. Айтос, отреден за 

"Детска градина" целият  на площ от 

905 /деветстотин и пет/ кв.м.

      2. Сграда "Детска градина" на 1 

ет./един етаж/ построена на база  

отстъпено право на строеж, върху 

ПИ пл. № 1835  /поземлен имот пл. 

номер хиляда осемстотин тридесет и 

пети/ и застроена площ 342 кв.м. 

/триста четиридесет и два кв.м./

Основен АОС № 1304 Със 

заповед №РД-08-259/04.04.2012 

г. се отписват 500/890 кв.м.ид.ч. 

от съсобствениците поради 

закупуването на имота с 

постановена от РС Айтос 

публична продан. Остатъкът от 

8,43 кв.м.ид.ч. са общинска 

собственост, заедно с 

построената в имота сграда.

Със заповед № РД-08-

275/14.03.2013г. се отписва 

остатъкът от 8,43кв.м.ид.ч. 

Сграда "Детска градина" на един 

етаж построена на база 

отстъпено право на строеж е 

собственост на Община Айтос

2330 3/18/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 590 /поземлен имот петстотин и 

деветдесети/  с площ 509 кв.м. 

/петстотин и девет кв.м./ 

Основен АОС № 1703

Имота продаден с Договор № 

1442/28.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-475/02.08.2010 г.

2331 3/18/2010 Айтос "Трите братя" Общинска част от земеделска земя 

от общ. поземлен фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

Идеална част от 750 /седемстотин и 

петдесет/ кв.м. от ПИ 2932 /поземлен 

имот две хиляди деветстотин 

тридесет и втори/ целият с площ 

1450 кв.м. /хиляда четиристотин и 

петдесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

33/12.05.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-303/20.05.2011 г.



2332 3/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 690 /поземлен имот шестстотин и 

деветдесети/ с площ 903 кв.м. 

/деветстотин и три кв.м./

Със Заповед № РД-08-

503/16.08.2011 г. се променят в 

раздел 3-ти: 

1. Площта се променя от 903.00 

кв.м на 877,00 кв.м., съгласно 

скица № 649/05.08.2011 г.

2. Дан.оценка се променя от 

97.30 лв. на 94.50 лв., 

Дан.удостоверение № 

0201001906/08.08.2011 г.

Имота продаден с Договор № 

97/29.02.2012 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-208/15.03.2012 г.

2333 3/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 683 /поземлен имот шестстотин 

осемдесет и трети/ с площ 1457 кв.м. 

/хиляда четиристотин петдесет и 

седем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1407/01.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-520/11.08.2010 г.

2334 3/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 682 /поземлен имот шестстотин 

осемдесет и втори/ с площ 990 кв.м. 

/деветстотин и деветдесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1430/12.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/21.09.2010 г.

2335 3/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 648 /поземлен имот шестстотин 

четиридесет и осми/ с площ 1037 

кв.м. /хиляда тридесет и седем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1429/12.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-520/11.08.2010 г.



2336 3/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 656 /поземлен имот шестстотин 

петдесет и шести/ с площ 1034 кв.м. 

/хиляда тридесет и четири кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1409/05.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-453/23.07.2010 г.

2337 3/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 389 /поземлен имот триста 

осемдесет и девети/ с площ 1012 

кв.м. /хиляда и дванадесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1411/06.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-451/21.07.2010 г.

2338 3/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 388 /поземлен имот триста 

осемдесет  осми/ с площ 940 кв.м. 

/деветстотин и четиридесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1412/06.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-451/21.07.2010 г.

2339 3/19/2010 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ 292 /поземлен имот двеста 

деветдесет и втори/ с площ 1552 

кв.м. /хиляда петстотин петдесет и 

два кв.м./

2340 3/23/2010 Айтос        Общ. част от 7 кв.м. /седем кв.м./ 

от прилежащ поземлен имот към 

сграда - урегулиран УПИ ІХ 235 

/урегулиран поземлен имот девети 

за двеста тридесет и пети/ в кв. 175 

/квартал сто седемдесет и пети/  по 

плана на гр. Айтос, отреден за 

"ИЖС" целият с  площ от 444 кв.м. 

/четиристотин четиридесет и четири 

кв.м./

Акта отписан със зап.№ РД-08-

377/23.06.2010 г.



2341 4/12/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 22 /поземлен имот двадесет и 

втори/ с площ 964 кв.м. /деветстотин 

шестдесет и четири кв.м./

Акта отписан със зап.№ РД-08-

351/08.06.2010 г.

2342 4/12/2010 Айтос        Прилежащ поземлен имот към 

сграда - УПИ  ІІІ-924 /урегулиран 

поземлен имот трети за деветстотин 

двадесет и четвърти/ в кв. 29 

/квартал двадесет и девети/  по 

плана на гр. Айтос, отреден за 

"ИЖС" на площ от 410 /петстотин 

седемдесет и четири/ кв.м.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-303/20.05.2010 г.

2343 4/13/2010 Айтос "Ляската" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

Идеална част от 495 кв.м. 

/четиристотин деветдесет и пет 

кв.м./ от ПИ 228 /поземлен имот 

двеста двадесет и осми/ целият с 

площ 975 кв.м. /деветстотин 

седемдесет и пет кв.м./ 

2344 4/16/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 87 /поземлен имот осемдесет и 

седми/ с площ 1125 кв.м. /хиляда сто 

двадесет и пет кв.м./



2345 4/16/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 336 /поземлен имот триста 

тридесет и шести/ с площ 525 кв.м. 

/петстотин двадесет и пет кв.м./

2346 4/16/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 674 /поземлен имот шестстотин 

седемдесет и четвърти/ с площ 1435 

кв.м. /хиляда четиристотин тридесет 

и пет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1444/28.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-475/02.08.2010 г.

2347 4/16/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 681 /поземлен имот шестстотин 

осемдесет и първи/ с площ 1111 

кв.м. /хиляда сто и единадесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1473/03.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/21.09.2010 г.

2348 4/16/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 760 /поземлен имот седемстотин 

и шестдесети/ с площ 563 кв.м. 

/петстотин шестдесет и три кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1451/05.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/21.09.2010 г.

2349 4/16/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 829 /поземлен имот осемстотин 

двадесет и девети/ с площ 802 кв.м. 

/осемстотин и два кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1450/04.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-520/11.08.2010 г.



2350 4/15/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд с начин на трайно ползване - 

микроязовир

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

УПИ Х /Урегулиран поземлен имот 

десети/  с площ 48283 кв.м. 

/четиридесет и осем хиляди и двеста 

осемдесет и три кв.м./

Основен АОС № 649

2351 4/21/2010 Зетьово Общинска част от 43 /четиридесет и 

три/ кв.м. от прилежащ урегулиран 

поземлен имот към сграда - ІХ-31  / 

урегулиран поземлен имот девети за 

тридесет и първи/ в кв.9 /квартал 

девети/  по плана на с. Зетьово, 

отреден за "ИЖС" целият  на площ 

от 543 /петстотин четиридесет и три/ 

кв.м.

Имота продаден с Договор № 

1439/20.07.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-455/23.07.2010 г.



2352 4/21/2010 Айтос 1. Прилежащ поземлен имот към 

сграда - пл. № 3882  / поземлен имот 

пл. номер три хиляди осемстотин 

осемдесет и втори/ в УПИ V-

3882,3883 /урегулран поземлен имот 

пети за три хилядиосемстотин 

осемдесет и втори и три хиляди 

осемстотин осемдесет и трети/в кв. 

235 /квартал двеста тридесет и пети/  

по плана на гр. Айтос, отреден за 

"ИЖС" с площ от 129 кв.м. /сто 

двадесет и девет кв.м./

2. Прилежащ поземлен имот към 

сграда - пл. № 3883  / поземлен имот 

пл. номер три хиляди осемстотин 

осемдесет и трети/ в УПИ V-

3882,3883 /урегулран поземлен имот 

пети за три хиляди осемстотин 

осемдесет и втори и три хиляди 

осемстотин осемдесет и трети/в кв. 

235 /квартал двеста тридесет и пети/  

по плана на гр. Айтос, отреден за 

"ИЖС" с площ от 166 кв.м. /сто 

шестдесет и шест кв.м./

Основен АОС № 1404

2353 4/28/2010 Чукарка Прилежащ поземлен имот към 

сграда - УПИ  ІІІ /урегулиран 

поземлен имот трети / в кв. 16 

/квартал шестнадесети/  по плана на 

с. Чукарка, отреден за "Кметство и 

Детска градина" на площ от 3718 

/три хиляди седемстотин и 

осемнадесет/ кв.м.



2354 4/28/2010 Чукарка Общинска част от 350 /триста и 

петдесет/ кв.м. от прилежащ 

урегулиран поземлен имот към 

сграда - ІV-49  /урегулиран поземлен 

имот четвърти за четиридесет и 

девети/ в кв.16 /квартал 

шестнадесети/  по плана на с. 

Чукарка, отреден за "ИЖС" целият  

на площ от 1414 /хиляда 

четиристотин и четиринадесет/ кв.м.

Имотът е продаден с договор 

№537/28.03.2016г.

Актът е отписан със заповед 

№РД-08-287/07.04.2016г.

2355 4/29/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 516 /поземлен имот петстотин и 

шестнадесети/ с площ 1578 кв.м. 

/хиляда петстотин седемдесет и 

осем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1478/13.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-635/30.09.2010 г.

2356 4/29/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 504 /поземлен имот петстотин и 

четвърти/ с площ 960 кв.м. 

/деветстотин и шестдесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1469/09.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-595/17.09.2010 г.

2357 4/29/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 503 /поземлен имот петстотин и 

трети/ с площ 771 кв.м. /седемстотин 

седемдесет и един кв.м./

2358 4/29/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 500 /поземлен имот петстотин/ с 

площ 546 кв.м. /петстотин 

четиридесет и шест кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1468/09.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-595/17.09.2010 г.



2359 4/29/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 492 /поземлен имот четиристотин 

деветдесет и втори/ с площ 1501 

кв.м. /хиляда петстотин и един кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1485/21.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-635/30.09.2010 г.

2360 4/29/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 177 /поземлен имот сто 

седемдесет и седми/ с площ 513 

кв.м. /петстотин и тринадесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1476/13.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/21.09.2010 г.

2361 4/29/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 98 /поземлен имот деветдесет и 

осми/ с площ 1066 кв.м. /хиляда 

шестдесет и шест кв.м./

2362 4/29/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 255 /поземлен имот двеста 

петдесет и пети/ с площ 1169 кв.м. 

/хиляда сто шестдесет и девет кв.м./

Акта отписан със заповед № РД-

08-660/13.10.2010 г.

2363 5/11/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 85 /поземлен имот осемдесет и 

пети/ с площ 824 кв.м. /осемстотин 

двадесет и четири кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1474/13.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/21.09.2010 г.



2364 5/11/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 169 /поземлен имот сто 

шестдесет и девети/ с площ 1111 

кв.м. /хиляда сто и единадесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1465/30.08.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-635/30.09.2010 г.

2365 5/11/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 241 /поземлен имот двеста 

четиридесет и първи/ с площ 829 

кв.м. /осемстотин двадесет и девет 

кв.м./

2366 5/11/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 221 /поземлен имот двеста 

двадесет и първи/ с площ 1257 кв.м. 

/хиляда двеста петдесет и седем 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1530/27.12.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-21/06.01.2011 г.

2367 5/11/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 220 /поземлен имот двеста и 

двадесети/ с площ 1787 кв.м. /хиляда 

седемстотин осемдесет и седем 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1531/27.12.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-29/11.01.2011 г.

2368 5/11/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 615 /поземлен имот шестстотин и 

петнадесети/ с площ 1172 кв.м. 

/хиляда сто седемдесет и два кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1480/03.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-635/30.09.2010 г.



2369 5/15/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 86 /поземлен имот осемдесет и 

шести/ с площ 837 кв.м. /осемстотин 

тридесет и седем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1475/13.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-606/21.09.2010 г.

2370 5/15/2010 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ 223 /поземлен имот двеста 

двадесет и трети/ с площ 1206 кв.м. 

/хиляда двеста и шест кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1471/09.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-595/17.09.2010 г.

2371 5/18/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 68.378 дка. 

/шестдесет и осем декара и триста 

седемдесет и осем кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета /66.775/ Пета /1.578/ 

Четвърта /0.025/" - имот № 000225

2372 5/18/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 10.998 дка. /десет 

декара и деветстотин деветдесет и 

осем кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета /9.881/ Пета /1.117/" - имот 

№ 000224



2373 5/18/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 58.712 дка. 

/петдесет и осем декара и 

седемстотин и дванадесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Десета /54.174/ Пета /4.538/ 

" - имот № 000221

2374 5/18/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 96.677 дка. 

/деветдесет и шест декара и 

шестстотин седемдесет и седем 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория при 

неполивни условия "Десета /84.516/ 

Четвърта /12.161/" - имот № 000214

2375 5/18/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 36.661 дка. 

/тридесет и шест декара и 

шестстотин шестдесет и един кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище, 

мера" и категория при неполивни 

условия "Десета /0.137/ Осма /2.465/ 

Шеста /34.059/" - имот № 000129

2376 5/18/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 81.804 дка. 

/осемдесет и един декара и 

осемстотин и четири кв.м./ с начин 

на трайно ползване "Пасище, мера" 

и категория при неполивни условия 

"Шеста /75.796/ Четвърта /6.008/" - 

имот № 000082



2377 5/18/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 145.898 дка. /сто 

четиридесет и пет декара и 

осемстотин деветдесет и осем кв.м./ 

с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория при 

неполивни условия "Шеста /124.572/  

Четвърта /21.326/" - имот № 000080

2378 5/18/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 109.558 дка. /сто и 

девет декара и петстотин петдесет и 

осем кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Четвърта /74.568/ Трета /34.990/" - 

имот № 000074

2379 5/18/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 69.185 дка. 

/шестдесет и девет декара и сто 

осемдесет и пет кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище, мера" и 

категория при неполивни условия 

"Шеста /66.866/ Четвърта /2.315/" - 

имот № 000035

2380 6/1/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

 ПИ 2993 /поземлен имот две хиляди 

деветстотин деветдесет и трети/ с 

площ 815 кв.м. /осемстотин и 

петнадесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1483/21.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-635/30.09.2010 г.



2381 6/1/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

 ПИ 2994 /поземлен имот две хиляди 

деветстотин деветдесет и четвърти/ 

с площ 785 кв.м. /седемстотин 

осемдесет и пет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1484/21.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-635/30.09.2010 г.

2382 6/3/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

 ПИ 2697 /поземлен имот две хиляди 

шестстотин деветдесет и седми/ с 

площ 738 кв.м. /седемстотин 

тридесет и осем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1521/19.11.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-802/03.12.2010 г.

2383 6/3/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

 ПИ 2953 /поземлен имот две хиляди 

деветстотин петдесет и трети/ с 

площ 651 кв.м. /шестстотин петдесет 

и един кв.м./

2384 6/14/2010 Малка поляна Общинска част от 4 /четири/ кв.м. от 

прилежащ урегулиран поземлен 

имот към сграда - Х-92  / урегулиран 

поземлен имот десети за деветдесет 

и втори/ в кв.17 /квартал 

седемнадесети/  по плана на с. 

Малка поляна, отреден за "ИЖС" 

целият  на площ от 1979 /хиляда 

деветстотин седемдесет и девет/ 

кв.м.

Имота продаден с Договор № 

1482/21.09.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-625/21.09.2010 г.

2385 6/15/2010 Айтос ЗОЖ-Драгиева 

чешма

Земеделска земя  

Землище на гр. Айтос - план 

"Животновъдна база"

ПИ 6 /Поземлен имот шести/  с площ 

275 кв.м. /двеста седемдесет и пет 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1492/15.10.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-693/01.11.2010 г.



2386 6/15/2010 Айтос ЗОЖ-Драгиева 

чешма

Земеделска земя  

Землище на гр. Айтос - план 

"Животновъдна база"

ПИ 7 /Поземлен имот седми/  с площ 

330 кв.м. /триста и тридесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1491/15.10.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-693/01.11.2010 г.

2387 7/14/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 766 /поземлен имот седемстотин 

шестдест и шести/ с площ 1437 кв.м. 

/хиляда четиристотин тридесет и 

седем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1494/15.10.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-693/01.11.2010 г.

2388 7/14/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 614 /поземлен имот  шестстотин 

и четиринадесети/ с площ 1149 кв.м. 

/хиляда сто четиридесет и девет 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1497/15.10.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-21/06.01.2011 г.

2389 7/14/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 203 /поземлен имот двеста и 

трети/ с площ 1109 кв.м. /хиляда сто 

и девет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1495/15.10.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-739/08.11.2010 г.

2390 7/14/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 202 /поземлен имот двеста и 

втори/ с площ 663 кв.м. /шестстотин 

шестдесет и три кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1496/15.10.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-739/08.11.2010 г.



2391 7/14/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 135 /поземлен имот сто тридесет 

и пети/ с площ 1039 кв.м. /хиляда 

тридесет и девет кв.м./

2392 7/14/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 134 /поземлен имот сто тридесет 

и четвърти/ с площ 1066 кв.м. 

/хиляда шестдесет и шест кв.м./

Заповед № РД-08-

168/02.03.2012 г. за промяна:

1. Площта на имота се променя 

от 1066 кв.м. на 1082 кв.м. 

съгласно скица № 

186/21.02.2012 г.

2. Данъчната оценка на имота 

се променя от 114.90 лв. на 

214.20 лв. съгласно данъчно 

удостоверение № 

0201000608/24.02.2012 г.

3. Имотът е продаден с договор  

№139/19.09.2012г.

4. Актътг е отписан със заповед 

№ РД-08-66/29.01.2013г.

2393 7/14/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 37 /поземлен имот тридесет и 

седми/ с площ 2093 кв.м. /две хиляди 

деветдесет и три кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1503/25.10.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-739/08.11.2010 г.

2394 7/14/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 52 /поземлен имот петдесет и 

втори/ с площ 1338 кв.м. /хиляда 

триста тридесет и осем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1504/25.10.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-739/08.11.2010 г.



2395 7/26/2010 Айтос Общинска част от 17053 кв.м. 

/седемнадесет хиляди и петдесет и 

три кв.м./ от  урегулиран поземлен 

имот - ІІ  / урегулиран поземлен имот 

втори/ в кв.260 /квартал двеста и 

шестдесети/  по плана на гр. Айтос, 

отреден за "Бензиностанция и 

комплексно обслужване" целият  на 

площ от 19424 кв.м. /деветнадесет 

хиляди четиристотин двадесет и 

четири кв.м./

Решение № 70/18.06.2002 г. е за 

частта му относно 

17120кв.м./19500 кв.м. идеални 

части от парцел ІІ, в кв.260 по 

скица от плана на гр. Айтос 

изчислена ръчно а настоящият 

АОС е съставен по скица 

изчислена по цифровизиран 

компютърен модел където 

площта е 17053 кв.ч./19424 кв.м. 

идеални части.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-780/1.10.2014г.

Съгласно заповед № РД-08-

622/30.07.2014г. за ПУП-ПРЗ за 

УПИ II в кв. 260 се образуват два 

нови урегулирани поземлени 

имота:

-УПИ II в кв. 260-АОС № 

3818/1.10.2014г.

-УПИ XIV в кв.260-АОС 

№3819/1.10.2014г.

2396 7/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 43 /поземлен имот четиридесет и 

трети/ с площ 1077 кв.м. /хиляда 

седемдесет и седем кв.м./

Със Заповед № РД-08-

738/08.11.2010 г. площта в 

раздел № 3 се променя на 1351 

кв.м.

Имота продаден с Договор № 

20/11.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-129/09.03.2011 г.

2397 7/27/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 49 /поземлен имот четиридесет и 

девети/ с площ 1077 кв.м. /хиляда 

седемдесет и седем кв.м./



2398 7/29/2010 Айтос 1. Прилежащ поземлен имот към 

сграда - УПИ  І /урегулиран поземлен 

имот първи/ в кв.136 /квартал сто 

тридесет и шести/  по плана на гр. 

Айтос, отреден за " Детска градина" 

с площ   5715 /пет хиляди 

седемстотин и петнадесет/ кв.м.

2. Масивна двуетажна сграда със 

застроена площ 570 кв.м. /петстотин 

и седемдесет кв.м./ и мазе със 

застроена площ 570 кв.м. /петстотин 

и седемдесет кв.м./ построена през 

1973 г.

Съгласно Решение 

№237/04.10.2001г. на ОбС-

Айтос, Заповед № РД-09-

456/02.11.2001г. на Кмета на 

Община Айтос и Решение 

№418/26.02.2003 г. на ОбС-

Айтос имотът, представляващ 

помещения с площ 128 кв.м., 

находящи се в западното крило 

на сграда "ДЕТСКА БОЛНИЦА" в 

гр. Айтос, ул "Щерю Русев" №2, 

се изключва от капитала на 

МБАЛ-ЕООД, гр. Айтос и се 

включва в баланса на Община 

Айтос.

2399 7/30/2010 Айтос Прилежащ поземлен имот към 

сграда - УПИ  VІІІ /урегулиран 

поземлен имот осми/ в кв.221 

/квартал двеста двадесет и първи/  

по плана на гр. Айтос, отреден за 

"Магазин за риба" с площ  121 /сто 

двадесет и един/ кв.м.

2400 7/30/2010 Айтос Урегулиран поземлен имот  - УПИ  І 

/първи/ в кв.221 /квартал двеста 

двадесет и първи/  по плана на гр. 

Айтос, отреден за "Озеленяване и 

търговски услуги" с площ   1120 

/хиляда сто и двадесет/ кв.м.

2401 8/3/2010 Айтос Прилежащ поземлен имот към 

сграда - УПИ  ХІ-749 /урегулиран 

поземлен имот единадесети за 

седемстотин четиридесет и девети/ в 

кв.3 /квартал трети/  по плана на гр. 

Айтос, отреден за "ИЖС" с площ   

281 /двеста осемдесет и един/ кв.м.

Акта отписан със заповед № РД-

08-661/13.10.2010 г.



2402 8/19/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 35 /поземлен имот тридесет и 

пети/ с площ 1580 кв.м. /хиляда 

петстотин и осемдесет кв.м./

2403 8/19/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 69 /поземлен имот шестдесет и 

девети/ с площ 1234 кв.м. /хиляда 

двеста тридесет и четири кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1524/26.11.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-807/06.12.2010 г.

2404 8/19/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 637 /поземлен имот шестстотин 

тридисит и седми/ с площ 801 кв.м. 

/осемстотин и един кв.м./

Съгласно зап. № РД-08-

338/22.05.2014г. площта в 

раздил 3 да се чете: "земя на 

площ от 807 кв.м"

Имотът е продаден с дог. 

№336/09.09.2014г.

Актът е отписан със зап. № РД-

08-816/13.10.2014г.

2405 8/19/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 682 /поземлен имот шестстотин 

осемдесет и втори/ с площ 1118 кв.м. 

/хиляда сто и осенадесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1525/01.12.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-14/04.01.2011 г.

2406 8/19/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 717 /поземлен имот седемстотин 

и седемнадесети/ с площ 814 кв.м. 

/осемстотин и четиринадесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1523/26.11.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-802/03.12.2010 г.



2407 9/9/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 111 /поземлен имот сто и 

единадесети/ с площ 285 кв.м. 

/двеста осемдесет и пет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1522/26.11.2010 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-802/03.12.2010 г.

2408 9/9/2010 Айтос "Помпена станция" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Помпена станция"

ПИ 112 /поземлен имот сто и 

дванадесети/ с площ 284 кв.м. 

/двеста осемдесет и четири кв.м./

Имота продаден с Договор № 

1/04.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-89/15.02.2011 г.

2409 9/9/2010 Айтос 1. Терен - общинска част с площ 

2611 кв.м. /две хиляди шестстотин и 

единадесет кв.м./ от прилежащ 

поземлен имот към сграда, 

представляващ 68.98%  /шестдесет 

и осем цяло и деветдесет и осем 

стотни/ от площта на УПИ І 

/урегулиран поземлен имот първи/ в 

кв. 166 /квартал сто шестдесет и 

шести/ по плана на гр. Айтос, 

отреден за "Младежки дом" целият с 

площ 3785 кв.м. /три хиляди 

седемстотин осемдесет и пет кв.м./

2. Сграда - общинска част със ЗП 

842.93 /осемстотин четиридесет и 

две цяло и деветдесет и три стотни/ 

кв.м., представляващи  68.98% 

/шестдесет и осем цяло и 

деветдесет и осем стотни процента/ 

от сграда "Младежки дом и 

бизнесцентър" с масивна 

конструкция на два етажа, на три 

нива с мазе, с обща ЗП 1222 /хиляда 

двеста двадесет идва/ кв.м., 

построена през 2989 г.



2410 9/10/2010 Айтос Прилежащ поземлен имот към 

сграда - УПИ  ХV-2408 /урегулиран 

поземлен имот петнадесети за две 

хиляди четиристотин и осми/ в кв.52 

/квартал петдесет и втори/  по плана 

на гр. Айтос, отреден за "ИЖС" с 

площ   249 /двеста четиридесет и 

девет/ кв.м.

Акта отписан със заповед № РД-

08-661/13.10.2010 г.

2411 9/14/2010 Дрянковец "Домуз орман" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 25.999 дка. 

/двадесет и пет декара и 

деветстотин деветдесет и девет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище, мера" и категория при 

неполивни условия "Осма" - имот № 

088001

2412 9/14/2010 Дрянковец Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 43.928 дка. 

/четиридесет и три декара и 

деветстотин двадесет  и осем кв.м./ 

с начин на трайно ползване "Др. 

селкостопанска територия" и 

категория при неполивни условия 

"Шеста  /42.939/ Четвърта /0.990/" - 

имот № 000002

2413 9/14/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 428.611 дка. 

/Четиристотин двадесет и осем 

декара и шестстотин и единадесет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище мера" и категория при 

неполивни условия "Шеста  /403.096/ 

Четвърта /25.515/" - имот № 000003



2414 9/14/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 82.298 дка. 

/осемдесет и два декара и двеста 

деветдесет и осем кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Шеста  /80.584/ Четвърта /1.717/" - 

имот № 000004

2415 9/14/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 15.020 дка. 

/Петнадесет  декара и двадесет 

кв.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище мера" и категория при 

неполивни условия "Шеста  /13.859/ 

Четвърта /1.161/" - имот № 000034

2416 9/14/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 20.466 дка. 

/Двадесет декара и четиристотин 

шестдесет и шест кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище с храсти" и 

категория при неполивни условия 

"Шеста  /20.397/ Четвърта /0.069/" - 

имот № 000086

2417 9/14/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 15.529 дка. 

/Петнадесет декара и петстотин 

двадесет и девет кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия " 

Четвърта " - имот № 000088



2418 9/14/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 17.340 дка. 

/Седемнадесет декара и триста и 

четиридесет кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище с храсти" и 

категория при неполивни условия 

"Осма  /17.072/ Шеста /0.268/" - имот 

№ 000131

2419 9/14/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 37.890 дка. 

/Тридесет и седем декара и 

осемстотин и деветдесет кв.м./ с 

начин на трайно ползване "Пасище 

мера" и категория при неполивни 

условия "Осма" - имот № 000140

2420 9/14/2010 Дрянковец "Домуз орман" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 105.825 дка. /сто и 

пет декара, осемстотин  двадесет и 

пет в.м./ с начин на трайно ползване 

"Пасище с храсти" и категория при 

неполивни условия "Осма" - имот № 

000152 (сто петдесет и втори)

2421 9/14/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 566.026 дка. 

/Петстотин шестдест и шест декара 

и двадесет и шест кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета /64.229 Осма  /412.136/ 

Четвърта /89.661/" - имот № 000174



2422 9/14/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 131.243 дка. /Сто 

тридесет и един декара и двеста 

четиридесет и три кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия 

"Десета / 77.057 / Шеста  /41.558/ 

Четвърта /12.628/" - имот № 000201

2423 9/14/2010 Дрянковец "Текме тарла" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Дрянковец с площ 16.365 дка. 

/Шестнадесет декара и триста 

шестдесет и пет кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Пасище мера" и 

категория при неполивни условия " 

Четвърта " - имот № 000253

2424 9/21/2010 Айтос Идеална част от 320/389 кв.м. 

/триста и двадесет от триста 

осемдесет и девет кв.м./ от  УПИ ХVІІ 

- 3333 /урегулиран поземлен имот 

седемнадесети за три хиляди триста 

тридесет и трети/ в кв.185 /квартал 

сто осемдесет и пети/  по плана на 

гр. Айтос, отреден за "ИЖС" целият с 

площ  389 кв.м. /триста осемдесет и 

девет кв.м./

2425 9/30/2010 Съдиево "Азмака" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на с. 

Съдиево с площ 3.001 дка. /Три  

декара и един кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Нива" и категория 

при неполивни условия "Трета" - 

имот № 087021



2427 10/20/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 35 /тридесет и пети/ с площ 1656 

кв.м. /хиляда шестстотин петдесет и 

шест кв.м./

Имота продаден с договор № 

39/20.05.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-455/26.07.2011 г. 

2428 10/20/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд.

Землище на гр. Айтос, м. "Слънчева 

лъка", ПИ 317 /Поземлен имот 

триста и седемнадесети/ с площ 

1685 кв.м. /хиляда шестстотин 

осемдесет и пет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

9/09.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-89/15.02.2011 г.

2429 10/20/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 318 /триста и осемнадесети/ с 

площ 970 кв.м. /деветстотин и 

седемдесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

10/09.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-89/15.02.2011 г.

2430 10/20/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 508 /поземлен имот петстотин и 

осми/ с площ 890 кв.м. /осемстотин и 

деветдесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

6/08.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-114/25.02.2011 г.

2431 10/21/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд.

Землище на гр. Айтос, м. "Слънчева 

лъка", ПИ 41 /Поземлен имот 

четиридесет и първи/ с площ 869 

кв.м. /осемстотин шестдесет и девет 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

17/14.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-131/09.03.2011 г.



2432 10/21/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд.

Землище на гр. Айтос, м. "Слънчева 

лъка", ПИ 332 /Поземлен имот 

триста тридесет и втори/ с площ 

1020 кв.м. /хиляда и двадесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

11/09.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-114/25.02.2011 г.

2433 10/21/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд.

Землище на гр. Айтос, м. "Слънчева 

лъка", ПИ 122 /Поземлен имот сто 

двадесет и втори/ с площ 1515 кв.м. 

/хиляда петстотин и петнадесет 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

14/14.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-131/09.03.2011 г.

2434 10/21/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд

Землище на гр. Айтос, местност 

"Слънчева лъка" ПИ 43 /Поземлен 

имот четиридесет и трети/ с площ 

768 кв.м. /седемстотин шестдесет и 

осем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

18/14.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-131/09.03.2011 г.

2435 10/21/2010 Айтос "Ляската" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд

Землище на гр. Айтос, местност 

"Ляската" ПИ 263 /Поземлен имот 

двеста шестдесет и трети/ с площ 

973 кв.м. /деветстотин седемдесет и 

три кв.м./

2436 10/21/2010 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд

Землище на гр. Айтос, местност 

"Набожната къща" ПИ 57 /Поземлен 

имот петдесет и седми/ с площ 995 

кв.м. /деветстотин деветдесет и пет 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

5/08.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-100/18.02.2011 г.



2437 10/21/2010 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд

Землище на гр. Айтос, местност 

"Набожната къща"  

Идеална част с площ 738 кв.м. 

/седемстотин тридесет и осем кв.м./ 

от ПИ 133 /Поземлен имот сто 

тридесет и трети/ целият ПИ с площ 

4738 кв.м. /четири хиляди 

седемстотин тридесет и осем кв.м./

2438 10/21/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд

Землище на гр. Айтос, местност 

"Трите братя" ПИ 2719 /Поземлен 

имот две хиляди седемстотин и 

деветнадесети/ с площ 664 кв.м. 

/шестстотин шестдесет и четири 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

2/04.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-89/15.02.2011 г.

2439 10/21/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд

Землище на гр. Айтос, местност 

"Трите братя" ПИ 2735 /Поземлен 

имот две хиляди седемстотин 

тридесет и пети/ с площ 700 кв.м. 

/седемстотин кв.м./

Имота продаден с Договор 

15/14.02.2011 г. 

Акта отписан със Заповед  РД-

08-101/18.02.2011 г.

2440 10/21/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд

Землище на гр. Айтос, местност 

"Трите братя" ПИ 2740 /Поземлен 

имот две хиляди седемстотин и 

четиридесети/ с площ 1188 кв.м. 

/хиляда сто осемдесет и осем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

12/09.02.2011 г.

Акта отпсан със Заповед № РД-

08-130/09.03.2011 г.

2441 10/22/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд

Землище на гр. Айтос, местност 

"Трите братя" ПИ 2957 /Поземлен 

имот две хиляди деветстотин 

петдесет и седми/ с площ 678 кв.м. 

/шестстотин седемдесет и осем 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

19/28.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-130/09.03.2011 г.



2442 10/22/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд

Землище на гр. Айтос, местност 

"Трите братя" ПИ 2862 /Поземлен 

имот две хиляди осемстотин 

шестдесет и втори/ с площ 485 кв.м. 

/четиристотин осемдесет и пет кв.м./

2443 10/22/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общински 

поземлен фонд

Землище на гр. Айтос, местност 

"Трите братя" ПИ 2863 /Поземлен 

имот две хиляди осемстотин 

шестдесет и трети/ с площ 536 кв.м. 

/петстотин тридесет и шест кв.м./

2444 10/22/2010 Айтос Земеделска земя от общински 

поземлен фонд

Землище на с.Съдиево - план "Зона 

за отглеждане на животни"  

ПИ 9 /Поземлен имот девети/ от 

парцел ІV /четвърти/ в кв.1 /първи/, с 

площ  на ПИ 795 кв.м. /седемстотин 

деветдесет и пет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

7/08.02.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-89/15.02.2011 г.

2445 11/2/2010 Айтос Прилежащ поземлен имот към 

сграда - УПИ  ІІ /урегулиран 

поземлен имот втори/ в кв.127 

/квартал сто двадесет и седми/  по 

плана на гр. Айтос, отреден за 

"МНО" с площ  1286 кв.м. /хиляда 

двеста осемдесет и шест кв.м./

2446 11/2/2010 Айтос "Лесопарк" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на гр. 

Айтос с площ 7.066 дка. /седем 

декара, и шестдесет и шест кв.м./ с 

начин на трайно ползване 

"Лесопарк" - имот № 000840 

/осемстотин и четиридесети/



2447 11/2/2010 Айтос "Лесопарк" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на гр. 

Айтос с площ 381.305 дка. /триста 

осемдесет и един декара, и триста и 

пет кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Лесопарк" - имот № 

000841 /осемстотин  четиридесет и 

първи/

2448 11/2/2010 Айтос "Лесопарк" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на гр. 

Айтос с площ 7.104 дка. /седем 

декара, и сто и четири кв.м./ с начин 

на трайно ползване "Лесопарк" - 

имот № 000800 /осемстотин /

2449 11/2/2010 Айтос "Лесопарк" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд в землището на гр. 

Айтос с площ 14.972 дка. 

/четиринадесет декара и 

деветстотин седемдесет и два кв.м./ 

с начин на трайно ползване 

"Предпазна дига" - имот № 000571 

/петстотин седемдесет и първи/

2450 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 1042 /поземлен имот хиляда 

четиридесет и втори/ с площ 1166 

кв.м. /хиляда сто шестдесет и шест 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

32/09.05.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-470/29.07.2011 г.

2451 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 753 /поземлен имот седемстотин 

петдесет и трети/ с площ 1019 кв.м. 

/хиляда и деветнадесет кв.м./



2452 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 727 /поземлен имот седемстотин 

двадесет и седми/ с площ 847 кв.м. 

/осемстотин четиридесет и седем 

кв.м./

Заповед № РД-08-

631/05.10.2011 г. за промяна в 

раздел 3-ти: 

1. Площта се променя от 847 

кв.м на 840 кв.м., съгласно скица 

№ 737/03.09.2011 г.

2. Данъчната оценка се променя 

от 91.30 лв. на 90.60 лв., 

съгласно Данъчно 

удостоверение № 

0201002366/27.09.2011 г.

2453 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общинския 

поземлен фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 726 /поземлен имот седемстотин 

двадесет и шести/ с площ 444 кв.м. 

/четиристотин четиридесет и четири 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

31/05.05.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-294/13.05.2011 г.

2454 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 725 /поземлен имот седемстотин 

двадесет и пети/ с площ 777 кв.м. 

/седемстотин седемдесет и седем 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

23/28.04.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-284/10.05.2011 г.

2455 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 621 /поземлен имот шестстотин 

двадесет и първи/ с площ 1027 кв.м. 

/хиляда двадесет и седем кв.м./

Имота продаден със Договор № 

29/03.05.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-284/10.05.2011 г.

2456 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 502 /поземлен имот петстотин и 

втори/ с площ 833 кв.м. /осемстотин 

тридесет и три кв.м./



2457 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 342 /поземлен имот триста 

четиридесет и втори/ с площ 1279 

кв.м. /хиляда двеста седемдесет и 

девет кв.м./

Заповед № РД-08-

630/05.10.2011 г. за промяна в 

раздел 3-ти: 

1. Площта се променя от 1279 

кв.м на 1187 кв.м., съгласно 

скица № 736/03.09.2011 г.

2. Данъчната оценка се променя 

от 114.00 лв. на 105.80 лв., 

съгласно Данъчно 

удостоверение № 

0201002365/27.09.2011 г.

Съгласно удостоверение за 

данъчна оценка 

изх.№5201011222/16.06.2015г. 

данъчната оценка на ПИ №342 в 

раздел 6 се променя на 120.20 

лв.

2458 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 311 /поземлен имот триста и 

единадесети/ с площ 1651 кв.м. 

/хиляда шестстотин петдесет и един 

кв.м./

2459 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 230 /поземлен имот двеста и 

тридесети/ с площ 1077 кв.м. /хиляда 

седемдсет и седем кв.м./

Имота продаден с Договор № 

46/13.05.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

 08-490/08.08.2011 г.



2460 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 213 /поземлен имот двеста и 

тринадесети/ с площ 479 кв.м. 

/четиристотин седемдесет и девет 

кв.м./

Заповед № РД-08-

632/06.10.2011 г. за промяна в 

раздел 3-ти: 

1. Площта се променя от 479 

кв.м на 399 кв.м., съгласно скица 

№ 735/03.09.2011 г.

2. Данъчната оценка се променя 

от 51.60 лв. на 43.00 лв., 

съгласно Данъчно 

удостоверение № 

0201002367/27.09.2011 г.

2461 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 127 /поземлен имот сто двадесет 

и седми/ с площ 1164 кв.м. /хиляда 

сто шестдесет и четири кв.м/

Имота продаден с Договор № 

22/28.04.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-284/10.05.2011 г.

2462 11/19/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 118 /поземлен имот сто и 

осемнадесети/ с площ 840 кв.м. 

/осемстотин и четиридесет кв.м./

Заповед № РД-08-

165/01.03.2012 г. за промяна:

1. Площта на имота се променя 

от 840 кв.м. на 781 кв.м. 

съгласно скица № 

185/21.02.2012 г.

2. Данъчната оценка на имота 

се променя от 74.80 лв. на 69.60 

лв. съгласно данъчно 

удостоверение № 

0201000607/24.02.2012 г.

3. Северната граница на имота 

се променя от ПИ 94 и ПИ 122 

на Път, съгласно скица № 

185/21.02.2012 г.

4. Имотът е продаден с договор  

№144/20.09.2012г.

5. Актътг е отписан със заповед 

№ РД-08-66/29.01.2013г.



2463 11/19/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общ. 

П.поземлен фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ 2711 /поземлен имот две хиляди 

седемстотин и единадесети/ с площ 

1133 кв.м. /хиляда сто тридесет и три 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

42/13.05.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-499/11.08.2011 г.

2464 11/19/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ 2713 /позмлен имот две хиляди 

седемстотин и тринадесети/ с площ 

1099 кв.м. /хиляда деветдесет и 

девет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

43/13.05.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-499/11.08.2011 г.

2465 11/22/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ 2941 /поземлен имот две хиляди 

деветстотин четиридесет и първи/ с 

площ 1153 кв.м. /хиляда сто 

петдесет и три кв.м./

Имота продаден с Договор № 

30/05.05.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-294/13.05.2011 г.

2466 11/22/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ 2939 /поземлен имот две хиляди 

деветстотин тридесет и девети/ с 

площ 967 кв.м. /деветстотин 

шестдесет и седем кв.м./

2467 11/22/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ 2950 /поземлен имот две хляди 

деветстотин и петдесети/ с площ 610 

кв.м /шестстотин и десет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

28/29.04.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-294/13.05.2011 г.



2468 11/22/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 173 /поземлен имот сто 

седемдесет и трети/ с площ 1251 

кв.м. / хиляда двеста петдесет и 

един кв.м./

2469 11/22/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 49 /поземлен имот четиридесет и 

девети/ с площ 1479 кв.м. /хиляда 

четиристотин седемдесет и девет 

кв.м./

Заповед № РД-08-

633/06.10.2011 г. за промяна в 

раздел 3-ти: 

1. Площта се променя от 1479 

кв.м на 1270 кв.м., съгласно 

скица № 734/03.09.2011 г.

2. Данъчната оценка се променя 

от 143.80 лв. на 123.40 лв., 

съгласно Данъчно 

удостоверение № 

0201002368/27.09.2011 г.

2470 11/22/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 46 /поземлен имот четиридесет и 

шести/ с площ 1096 кв.м. /хиляда 

деветдесет и шест кв.м./

Акта отписан със Заповед № РД-

08-364/21.06.2011 г.

2471 11/22/2010 Айтос "Слънчева лъка" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Слънчева лъка"

ПИ 45 /поземлен имот четиридесет и 

пети/ с площ 1343 кв.м. /хиляда 

триста четиридесет итри кв.м./

Акта отписан със Заповед № РД-

08-364/21.06.2011 г.

2472 11/22/2010 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ 181 /поземлен имот сто 

осемдесет и първи/ с площ 1043 

кв.м. /хиляда четиридесет и три 

кв.м./

Имота продаден с Договор № 

54/24.06.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-428/14.07.2011 г.



2473 11/22/2010 Айтос "Набожната къща" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Набожната къща"

ПИ 77 /поземлен имот седемдесет и 

седми/ с площ 2096 кв.м.

Имота продаден с Договор № 

25/28.04.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-294/13.05.2011 г.

2474 11/22/2010 Айтос "Ляската" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Ляската"

ПИ 246 /поземлен имот двеста 

четиридесет и шести/ с площ 821 

кв.м. /осемстотин двадесет и един 

кв.м./

Заповед № РД-08-

629/05.10.2011 г. за промяна в 

раздел 3-ти: 

1. Площта се променя от 821 

кв.м на 827 кв.м., съгласно скица 

№ 741/03.09.2011 г.

2. Данъчната оценка се променя 

от 116.50 лв. на 117.40 лв., 

съгласно Данъчно 

удостоверение № 

0201002364/27.09.2011 г.

2475 11/26/2010 Айтос Прилежащ поземлен имот към 

сграда - УПИ ХІІІ-общ. /урегулиран 

поземлен имот тринадесети - 

общински/ в кв. 209 /квартал двеста 

и девети/ по плана на гр. Айтос, 

отреден за "Трафопост" на площ от 

266 кв.м. /двеста шестдесет и шест 

кв.м./

2476 11/26/2010 Айтос Прилежащ поземлен имот към 

сграда - УПИ ІІІ-общ. /урегулиран 

поземлен имот трети - общински/ в 

кв.209 /квартал двеста и девети/ по 

плана на гр. Айтос, отреден за 

"Трафопост" на площ от 248 кв.м. 

/двеста четиридесет и осем кв.м./



2477 12/6/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя ог общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ 2982 /поземлен имот две хиляди 

деветстотин осемдесет и втори/ с 

площ 856 кв. м /осемстотин петдесет 

и шест кв.м./

Имота продаден с Договор № 

27/28.04.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-283/10.05.2011 г.

2478 12/6/2010 Айтос "Трите братя" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Трите братя"

ПИ 2983 /поземлен имот две хиляди 

деветстотин осемдесет и трети/ с 

площ 660 кв.м. /шестстотин и 

шестдесет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

26/28.04.2011 г-

Акта отписан със Заповед № РД-

08-283/10.05.2011 г.

2479 12/16/2010 Мъглен Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на с. Мъглен - местност 

"Мостино"

УПИ ІV-20 /урегулиран поземлен 

имот четвърти за двадесети/ в кв.10 

/квартал десети/ с площ 1100 кв.м. 

/хиляда и сто кв.м./

2480 12/16/2010 Мъглен Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на с. Мъглен - местност 

"Мостино"

УПИ V-20 /урегулиран поземлен имот 

пети за двадесети/ в кв. 10 /квартал 

десети/ с площ 1010 кв.м. /хиляда и 

десет кв.м./



2481 12/16/2010 Мъглен Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на с. Мъглен - местност 

"Мостино"

УПИ VІ-20 /урегулиран поземлен 

имот шести за двадесети/ в кв. 10 

/квартал десети/ с площ 1135 кв.м. 

/хиляда сто тридесет и пет кв.м./

2482 12/16/2010 Мъглен Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на с. Мъглен - местност 

"Мостино"

УПИ VІІ-20 /урегулиран поземлен 

имот седми за двадесети/ в кв. 10 

/квартал десети/ с площ 855 кв.м. 

/осемстотин петдесет и пет кв.м./

2483 12/29/2010 Айтос "Хамам дере" Земеделска земя от общ. поземлен 

фонд

Землище на гр. Айтос - местност 

"Хамам дере"

Имот № 265001 /имот с номер 

двеста шестдесет и пет хиляди и 

първи/ с площ 211.316 дка. /двеста и 

единадесет дка. и триста и 

шестнадесет кв.м./ с начин на трайно 

ползване "Пасище мера" и категория 

при неполивни условия "Трета"

1.Актът е отписан със зап. № РД-

08-234/05.03.2013г.,поради 

дублиране  с АПОС 

№3206/06.06.2012г.

2484 12/29/2010 Айтос "Могилата" Земеделска земя в землището на гр. 

Айтос - местност "Могилата"

Имот № 159023 /Имот с номер сто 

петдесет и девет хиляди и двадесет 

и трети/ с площ 3.010 дка. /три 

декара и десет кв.м./ с начин на 

трайно ползване "Нива" и категория 

при неполивни условия "Четвърта"

Съгласно ПУП-ПРЗ за 

"Гробищен парк" в землището 

на гр. Айтос одобрен с Решение 

№217/09.04.2009г. на ОбС-гр. 

Айтос и скица №997/14.07.2015г. 

се отписват 685 кв.м. от ПИ 

№159023 и се обособяват в нов 

УПИ III, кв.16 по плана на 

"Гробищен парк"-гр. Айтос



2485 12/29/2010 Лясково Общинска част от 5 кв.м. /пет кв.м./ 

от прилежащ урегулиран поземлен 

имот към сграда - УПИ ІІ-179 

/урегулиран поземлен имот втори за 

сто седемдесет и девети/ в кв. 28 

/квартал двадесет и осми/ по плана 

на с. Лясково, отреден за "ИЖС" 

целият с площ 1881 кв.м. /хиляда 

осемстотин осемдесет и един кв.м./

Имота продаден с Договор № 

21/07.03.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-132/09.03.2011 г.

2539 8/19/2010 Айтос Провадийско шосе Земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ

Землище на гр. Айтос - местност 

"Провадийско шосе"

ПИ 731 /поземлен имот седемстотин 

тридесет и първи/ с площ 639 кв.м. 

/шестстотин тридесет и девет кв.м./

Имота продаден с Договор № 

58/25.07.2011 г.

Акта отписан със Заповед № РД-

08-484/03.08.2011 г.


