
 
На основание чл.25, ал.2 и чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост за 

задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин,  в 

съответствие с влязъл в сила Подробен устройствен план на кв.”Ново село-изток”, 

гр.Сливен, одобрен със заповед №РД-15-230 от 26.03.1996год. на Кмета на Община 

Сливен, предвиждащ реализиране на улица „ Лазар Маджаров” от о.т.1605 до 1607 и 

при спазени изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОС – публикувани обявления в два 

централни ежедневника, един местен вестник, в официалния сайт и на 

информационното табло на Община Сливен:        

 

Н А Р Е Ж Д А М 

І.Да се отчужди  в полза на Община Сливен, площ от 69 кв.м. земя, 

представляваща поземлен имот с идентификатор 67338.522.106 по КК и КР на 

гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31 от 19.04.2006г. на Изпълнителния директор 

на АК, със следните характеристики: трайно предназначение на територията -  

урбанизирана, начин на трайно ползване - за второстепенна улица, граници на имота -  

ПИ 67338.522.291, ПИ 67338.522.99, ПИ 67338.522.107, ПИ 67338.522.105 и ПИ 

67338.522.292.  

 

ІІ. Дължимото парично обезщетение за предвидените за отчуждаване 69 кв.м. 

земя, представляваща поземлен имот 67338.522.106, определено съгласно чл.22, ал.3 от 

ЗОС е в размер на 5 120,00лв.  /пет хиляди, сто и двадесет лева/. 

 

ІІІ. Сумата по т.ІІ, представляваща дължимото парично обезщетение да се 

изплати по банков път на собствениците на имота – Иван Петров Михнев, Васил 

Петров Михнев, Диян Петров Михнев и н-ци на Иван Василев Михнев, съгласно 

нотариален акт №105, том І, дело №270/1997г. и удостоверение за наследници на Иван 

Василев Михнев с изх.№9400-8086 на Община Сливен, след влизане в сила на 

заповедта, както следва: 

1. На Иван Петров Михнев, собственик на 1/6 ид.ч. от имота, сума в размер на 

853,33 лв. /осемстотин петдесет и три лв., тридесет и три ст./ по сметка в „Юробанк 

България” АД,  IBAN: BG58BPBI79404047839501, BIC:BPBIBGSF.  

2. На Диан Петров Михнев, собственик на 1/6 ид.ч. от имота, сума в размер на 

853,33 лв. /осемстотин петдесет и три лв., тридесет и три ст./ по сметка в „Райфайзен 

БАНК ЕАД,  IBAN: BG61RZBB91551000906569, BIC:RZBBBGSF.  

3. На Васил Петров Михнев, собственик на 1/6 ид.ч. от имота, сума в размер на  

853,33 лв. /осемстотин петдесет и три лв., тридесет и три ст./ след предоставяне на 

лична банкова сметка или по банкова сметка на упълномощено лице.   

4. На Велина Динева Михнева, собственик на 1/6 ид.ч. от имота, сума в размер  

на 853,33 лв. /осемстотин петдесет  и три лв., тридесет и три ст./ по сметка в „Банка 

ДСК” ЕАД, IBAN: BG02STSA93000021162059, BIC:STSABGSF.  

5. На Антоанета Иванова Ескиева, собственик на 1/6 ид.ч. от имота, сума в  

размер на 853,34 лв. /осемстотин  петдесет и три лв., тридесет и четири ст./  по сметка в 

„Първа инвестиционна банка” АД IBAN: BG13FINV91501017021515, BIC: FINVBGSF. 

6. На основание чл.29, ал.2 от ЗОС сумата от на 853,34 лв. /осемстотин петдесет  

и три лв., тридесет и четири ст./ да се депозира по  сметка на Община Сливен IBAN 

BG14 SOMB 9130 33 28713700 BIC SOMBBGSF  в „Общинска банка” АД, ФЦ Сливен 
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и изплати по банков път на Диан Иванов Михнев, собственик на 1/6 ид.ч. от имота, 

след предоставяне на лична банкова сметка или по банкова сметка на упълномощено 

лице.   

 

Заповедта може да бъде обжалвана, чрез Община Сливен пред Административен 

съд Сливен в 14-дневен срок от съобщаването и. 

 

 

Стефан Радев 

Кмет на Община Сливен 

подпис, печат 


