ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗАПОВЕД
№ РД 15-2131
Сливен, 15.08.2019г.
На основание чл.25, ал.2 и чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост за
задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг
начин, в съответствие с
влязъл в сила Подробен устройствен план за промяна
предназначението на земеделски земи в “За разширение на гробищен парк“ - с.Мечкарево”,
одобрен с Решение №1204 от 21.06.2018г. на Общински съвет гр.Сливен и Удостоверение
№РД 46-8 от 09.01.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна
предназначението на земеделска земя за изграждане на обект “Разширение на гробищен
парк” 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 кметство Мечкарево, Община Сливен
НАРЕЖДАМ
І. Да се отчужди в полза на Община Сливен 623 кв.м. земя, представляваща част от
имот №028007 /идентификатор 47980.28.7/, м.”Мешата”, з-ще с. Мечкарево, Община Сливен,
начин на трайно ползване – нива, трайно предназначение на земята – земеделска.
ІІ. Дължимото парично обезщетение за отчуждаваната част от имот №028007,
м.”Мешата”, з-ще с.Мечкарево, Община Сливен, определено съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС е в
размер на 692,00 лв./шестстотин деветдесет и два лева/.
ІІІ. Сумата по т.ІІ, представляваща дължимото парично обезщетение да се изплати по
банков път, след влизане в сила на заповедта, на правоимащите лица, съгласно Решение
№140 от 01.08.1995г. на ОбСЗ – Сливен и удостоверение за наследници изх.№045/3/ както
следва:
1. На Стела Тодорова Ианова – собственик на 1/2 ид.ч. сума от 346,00лв. /триста
четиридесет и шест лева/ по сметка в Банка ДСК - ЕАД, IBAN: BG76 STSA93000024831401,
BIC: STSABGSF.
2. На Славка Димитрова Стайкова - собственик на 1/2 ид.ч. сума от 346,00лв /триста
четиридесет и шест лева/, като паричното обезщетение се депозира по сметка на Община
Сливен IBAN: BG14 SOMB 9130 33 28713700, BIC: SOMBBGSF в „Общинска банка” АД,
Сливен на основание чл.29, ал.2 от ЗОС и изплати по банков път по предоставена сметка.
.
Заповедта може да бъде обжалвана, чрез Община Сливен пред Административен съд
Сливен в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
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