
                     З А П О В Е Д  

                                                   № РД 15-1310 

                                                                     Сливен, 09.05.2018г.           

     

     На основание чл.25 ал.2  и  чл.21 ал.1 от ЗОС и чл.81, ал.4 от ЗУТ за задоволяване на 

общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин - изграждане на обект публична 

общинска собственост “Отваряне на задънена улица от о.т.1044а до о.т.1044б”, представляваща 

имот  с идентификатор 67338.414.350 по КК на гр.Сливен, за осигуряване на достъп до УПИ ІV-

3482 и V-3481 в кв.265, по плана на „Андреева чешма”,  съгласно  влязъл в сила ПУП, одобрен  

със Заповед №РД 15-1670 от 03.11.2009г. на Кмета на Община Сливен  и „План за регулация на 

улици, на поземлени имоти за обществени мероприятия и устройствени зони на местностите 

„Дюлева река, „Андреева чешма” и „Сухата чешма”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, 

одобрен с Решение №928 от 30.03.2006г. на Общински съвет  гр.Сливен; спазени изисквания на 

чл.25, ал.1 от ЗОС- публикувано обявление  в два централни ежедневника  - в.“Монитор” и 

в.“Сега”, в един местен вестник – в.“Сливенски  новини”, в официалния сайт на Община Сливен и  

на информационното табло в ЦАО при Община Сливен, 

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

І. Да се отчужди в полза на Община Сливен поземлен имот с идентификатор 67338.414.350, 

м.”Андреева чешма”, СО „Изгрев”, гр.Сливен, целият с площ 208кв.м., трайно предназначение на 

територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за местен път, при граници на имота: ПИ 

67338.414.91, ПИ 67338.414.330, ПИ 67338.414.83, ПИ 67338.414.82 и ПИ 67338.414.329, от 

собствениците на имота, като дължимото парично обезщетение, определено съгласно чл.22, ал.3 

от ЗОС е в размер на 2 184,00лв. /две хиляди сто осемдесет и четири лв./ разпределено, съобразно 

квотите на съсобственост, както следва:  

1. Антония Георгиева Владислалова, собственик на 106/208 ид.ч., съгласно нот.акт №76, 

том ІІ, дело 678 от 14.07.1965г. и 9/208ид.ч. от отчуждаваният имот,  съгласно нот.акт №75, том 

VІ, дело №295 от 2009г., вписан по ЗС/ПВ с вх.рег.№45 от 28.12.2009г., Акт №45, том ХХVІ, дело 

4934/2009г. - сума в размер на 1207.50лв. /хиляда двеста и седем лева и петдесет стотинки/. 

2. Юра Митродора Тимоти Буйсере, собственик на 9/208 ид.ч.  от отчуждавания имот, 

съгласно нот.акт №57, том І, дело №56 от 1998г., вписан по ЗС/ПВ с вх.рег.№2070 от 24.09.1998г., 

Акт №42, том.VІ, дело 2932/1998г - сума в размер на 95,50лв. /деветдесет и пет лева и петдесет 

стотинки/. 

3. Константин Любомиров Шишков и Радост Красимирова Шишкова, собственици на 

84/208 ид.ч. от отчуждавания имот 67338.414.350, съгласно нот.акт  №87, том І, дело №46 от 

2017г., вписан по ЗС/ПВ с вх.рег.№3737 от 23.06.2017г., Акт №84, том.ХІІ, дело 2157/2017г. - сума 

в размер на 882,00лв. /осемстотин осемдесет и два лева /.  

ІІ. Дължимото парично обезщетение от 2184,00лв. /две хиляди сто осемдесет и четири лева/ 

да бъде внесено от заинтересованите собственици, съгласно чл.81, ал.4 от ЗУТ, по сметка  на 

Община Сливен в „Общинска банка” АД  BG14 SOMB 9130 3328 7137 00: BIC SOMBBGSF, 

разпределено по следния начин: 

1. Миросвета Димитрова Василева, заинтересован собственик на УПИ V-3481, съгласно 

нот.акт  №8, т.ІХ, д.2948 от 14.09.1995г. -  сума от 1092,00лв. /хиляда деветдесет и два лева/.  

2. Антония Георгиева Владиславова, заинтересован собственик на 1/2 ид.ч. от УПИ ІV-

3482, съгласно нот.акт   №75, т.VІ, д.5619 от 2009г., вписан по ЗС/ПВ с вх.рег.№45 от 28.12.2009г., 

Акт №47, т.ХХХVІ, д.4934/2009г. - сума от 546,00лв. /петстотин четиридесет и шест лева/. 

3. Юра Митродора Тимоти Буйсере, заинтересован собственик на 1/2 ид.ч. от УПИ ІV-

3482, съгласно нот.акт №57, т.І, д.56 от 1998г., вписан по ЗС/ПВ с вх.рег.№2070 от 24.09.1998г., - 

сума от 546,00лв. . /петстотин четиридесет и шест лева/. 

ОБЩИНА СЛИВЕН 
 

 



 ІІІ. Сумите по т.І, представляващи  дължимото парично обезщетение, да се  изплатят по 

банков път чрез „Общинска банка” АД по сметки на правоимащите лица, след  влизане в сила на 

заповедта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Сливен пред Административен съд 

Сливен в 14-дневен срок от съобщаването ѝ. 

 

 

СТЕФАН РАДЕВ 

Кмет на Община Сливен  
 


