ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗАПОВЕД
№РД 15-2747
Сливен,01.10.2020 г.
На основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската
собственост, в съответствие с влязъл в сила План за регулация на улици, на поземлени
имоти за обществени мероприятия и устройствени зони на СО „Изгрев”, землище Сливен,
одобрен с Решение №368 от 20.11.2008г. на Общински съвет – Сливен, предвиждащ
реализиране на улица от о.т.3059 до о.т.3062 между кв.366 и 367 по плана на
м."Гюргюнлюка", СО "Изгрез, з-ще Сливен 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
67338.413.543.2, застроена площ 9 кв.м., начин на трайно ползване – селскостопанска и
27,0 кв.м. земя, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 67338.413.543,
м.”Гюргюнрюка”, СО „Изгрев”, з-ще Сливен, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, граници на имота: ПИ
67338.413.544, ПИ 67338.413.537, ПИ 67338.413.538, ПИ 67338.413.540 и ПИ
67338,413,542.
ІІ. Дължимото парично обезщетение за предвидените за отчуждаване земя и
сграда, определено съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС е в общ размер на 567,00лв. /петстотин
шестдесет и седем лева/.
ІІІ. Сумата по т.ІІ да се изплати по банков път, след влизане на сила на
заповедта, на собствениците на имота, съгласно нотариален акт №92, том.ІV, дело
494/2017г., вписан по ЗС/ПВ с вх.рег.№7355 от 01.11.2017г.; Акт №136, т.ХХІІІ,
д.4278/2017г., както следва:
1. На Весела Атанасова Джиброва, собственик на 1/2 ид.ч. - сума от 283,50лв.
/двеста осемдесет и три лв. и петдесет ст./.
2. На Христо Костов Джибров, собственик на 1/2 ид.ч. - сума от 283,50лв.
/двеста осемдесет и три лв. и петдесет ст./.
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

