ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗАПОВЕД
№ РД 15-2141
Сливен, 01.12.2021г.
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 План за регулация на улици, на поземлени имоти за
обществени мероприятия и устройствени зони на местностите ”Андреева чешма”,
„Дюлева река” и „Сухата чешма”, СО „Изгрев”, з-ще Сливен, одобрен с Решение №928
от 30.03.2006г. на Общински съвет – Сливен, предвиждащ реализиране на част от улица
от о.т.1215, през о.т.1278, о.т.1277 до о.т.1079 за осигуряване на достъп до имоти, 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
НАРЕЖДАМ
І.Да се отчужди в полза на Община Сливен 40 кв.м. земя, представляваща част
от поземлен имот с идентификатор 67338.417.133 в м.”Дюлева река”, СО „Изгрев”, зще Сливен, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване; граници на имота: ПИ 67338.417.132, ПИ 67338.417.167,
ПИ 67338.417,134, ПИ 67338.417.164, ПИ 67338.417.165, ПИ 67338.417.166, ПИ
67338.417.92 и ПИ 67338.417.96, собственост на Марияна Александрова Темиджан,
съгласно нотариален акт №18, том ІІІ, дело 365 от 2005г., вписан по ЗС/ПВ с
вх.рег.№9929 от 02.12.2005г., Акт №115, том ХХХ, дело 7070/2005г.
ІІ. Дължимото парично обезщетение за предвидените за отчуждаване 40 кв.м.
земя, определено съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС е в размер на 1 040,00лв. /хиляда и
четиридесет лв./.
ІІІ. На основание чл.29, ал.2 от ЗОС сумата по т.ІІ, представляваща дължимото
парично обезщетение да се депозира по сметка на Община Сливен IBAN: BG14 SOMB
9130 33 28713700, BIC: SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, ФЦ Сливен и изплати
по банков път на собственика на имота, 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.
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