ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗАПОВЕД
№РД 15-143
Сливен, 16.01.2020г.
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 улица "Г.С.Раковски" от о.т.411 до
о.т.2830, гр.Сливен", одобрен с Решение №1219 от 21.12.2006г. на Общински съвет – Сливен,
предвиждащ реализиране на тротоар с ширина 1,50м 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 отчуждят в полза на Община Сливен: сграда с идентификатор 67338.514.315.1,
застроена площ 7 кв.м, начин на трайно ползване – друг вид сграда за обитаване и сграда с
идентификатор 67338.514.315.2, застроена площ 71кв.м, начин на трайно ползване –
жилищна сграда, еднофамилна, построени в имот с идентификатор 67338.514.315 по КККР
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 – ниско застрояване, граници на имота - ПИ 67338.514.293, ПИ
67338.514.274, ПИ 67338.514.273, 67338.514.271, 67338.514.270, 67338.514.316 и
67338.514.292.
ІІ. Дължимото парично обезщетение за предвидените за отчуждаване сгради, които се
засягат от отчуждителните мероприятия в поземлен имот 67338.514.315, определено
съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС, е в размер на 26 191,00 лв. /двадесет и шест хиляди сто
деветдесет и един лев/.
ІІІ. Сумата по т.ІІ, представляваща дължимото парично обезщетение да се изплати на
Зорница Иванова Александрова, собственик на имота, съгласно: нотариален акт №171, том
ІІІ, дело 1087/1992г.за 1/2 ид.ч., нотариален акт №161, том. ІV, дело 1256/1948г. и
удостоверение за наследници №9400-2738 на Осман Абазов Абибов, по сметка в "Банка
ДСК" ЕАД - IBAN: BG77STSA93000018101329, BIC: SSTSABGSF, 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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