ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-18-7706-218
от 20 ноември 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 286,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администра цията нареждам:
I. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност Акчелар, зем
лище гр. Барна, община Барна, област Барна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
22.02,2010 г. Решение № 826 от 18.05.2009 г. по адм.
дело № 1172/2007 г. на Административния съд - Ба
рна, и влязло в законна сила на 26.05.2008 г. Решение
№ 605 от 22.04.2008 г. по адм. дело № 1112/2007 г.
на Административния съд - Барна:
В ПНИ на СО м. Акчелар, землище гр. Барна,
община Барна, област Барна, се извършват след
ните промени:
Заличават се НИ № 806 и НИ № 410 по ПНИ.
Новообразува се имот № 918 с площ 3587 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват:
- Стефка Кирилова Драганова за 1.129 кв. м
ид. части от 4500 кв. м с документи за собственост:
нот. акт, издаден от PC - Барна, и нот, акт, вписан
в Службата но вписванията - Барна, с акт;
- Диана Ангелова Джурова за 2626,03 кв. мид.
части от 4500 кв. м с документи за собственост:
нот. акт на Службата по вписванията - Барна; нот.
акт с акт на Службата по вписванията - Барна;
и нот. акт на Службата но вписванията - Барна;
- Христо Андреев Тарачоров за 744,97 кв. м
ид. части от 3000 кв. м с документ за собственост:
нот. акт на Службата по вписванията - Барна.
Новообразува се имот № 919 с площ 80(3 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват:
- Диана Ангелова Джурова за Уг ид. част от
800 кв. м с нот. акт на Службата по вписвания
та - Барна;
~ Анджела Йонкова Джурова за Уг ид, част от
800 кв. м с нот. акт на Службата по вписвания
та - Барна.
Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
II. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Боровец-север, землище кв. Галата,
община Барна, област Барна, като една част от
имотите но този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от
ПЗРЗСПЗЗ, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
16.07.2013 г. Решение № 2987 от 19.06,2013 г. по адм.
дело № 18627/2012 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ на местност Боровец-север, землище кв.
Галата, община Барна, област Барна, като една част
от имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от
ПЗРЗСПЗЗ, се извършват следните промени:
За НИ 1909 (КР 5401) с площ 574,07 кв. м в
регистъра се заличава вписаният като собственик
Стойчо Симеонов Стойков с документ за собстве
ност
17.04.2001 г., т. 0“ и като собственик се
вписва Павлина Методиева Димова с н.а.

Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 21.03.2014 г. Решение № 661. от 14.02.2014 г. по
гр. дело № 18751/2012 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ на местност Боровец-север, землище кв.
Галата, община Барна, област Барна, като една част
от имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание но § 4, ал. 2 от
ПЗР на ЗСПЗЗ, се извършват следните промени:
За НИ 4069 (КР 5401) с площ 732,54 кв. м в
регистъра се заличава вписаният като собственик
„неидентифициран собственик“ и като собственик
се вписва Маргаритка Илиева Неделчева с дого
вор за доброволна делба акт, нот. пр. на нотариус
Павлина Симеонова, PC - Барна, per. № 335 на
ПК, вписан в Службата по вписванията.
Промените да се отразят в таблицата за изчисле
ние на дължимото обезщетение на собствениците.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
30.07.2014 г. Решение № 2734 от 23.05.2014 г. по
гр. дело № 17163/2012 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ на местност Боровец-север, землище кв.
Галата, община Барна, област Барна, като една част
от имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от
ПЗРЗСПЗЗ, се извършват следните промени:
За НИ 1439 (КР 5401) с площ 389,09 кв. м в
регистъра се заличават вписаните като собствени
ци: „Хриска Манова Кръчмарова с н.а., Марийка
Колева Димитрова с н.а. и Иван Николаев Ива
нов с н .а “ и като единствен собственик се вписва
Иван Николаев Иванов с н.а., вписан в Службата
по вписванията.
Промените да се отразят в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
III.
Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Мана
стирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Барна, област Барна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
27.05.2009 г. Решение № 737 от 30.04.2009 г. по
адм. дело М 3145/2008 г. на Административния
съд - Барна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, общи
на Барна, област Барна, се извършват следните
промени:
За НИ 939 (КР 517) с площ 600,04 кв. м в ре
гистъра се заличава вписаният като собственик
Тодор Стоянов Жеков с оценителен протокол и
като собственици сс вписват: 3латинка Тодорова
Стоянова с н.а. и Виолета Тодорова Стоянова с н.а.
Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 19.11.2012 г. Решение № 1134 от 7.06.2010 г. по
адм. дело № 3051/2008 г, на Административния
съд - Барна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид. Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, общи
на Барна, област Барна, се извършват следните
промени:

Новообразува се имот № 5021 (КР 517) с площ
750 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
Иван Деичев Ненков с документ - нотариален
акт, вписан в Службата по вписванията - Барна.
Новообразува се имот М 5022 (КР 517) с площ
447 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
„н-ци на Калина Георгиева Барбова“ с документ
„Решение на Поземлена комисия гр. Барна“.
НИ ,М> 830 (КР 517) става с площ 600 кв. м и в
регистъра не се променя вписаният като собстве
ник „н-ци на Румен Добрев Иванов“ с документ
„нотариален акт, издаден от Варненски нотариат“.
НИ № 9600 (КР 517) става с площ 3588 кв. м,
без да се променят НТП - улици, и собствени
кът ~ Община Барна.
Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
18.03.2011 г. Решение № 335 от 17.02.2010 г. по
адм. дело № 2257/2008 г. на Административния
съд - Барна:
В ПНИ на СО Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата, землище кв. Виница, община Барна,
област Барна, се извършват следните промени:
За НИ 567 (КР 516) с площ 574,94 кв. м в ре
гистъра се заличава вписаният като собственик
„н-ци Деспина Янева Зоицова“ и като собственик
се вписва Никола Георгиев Камбуров с н.а.
Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на влязло в законна сила
на 28.04.2010 г. Решение № 950 от 2.06.2009 г. по
адм. дело № 2775/2008 г. на Административния
съд - Барна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, общи
на Барна, област Барна, се извършват следните
промени:
НИ№ 2866 (К Р 517) ставас площ599,88 кв. м и в
регистъра не се променя вписаният като собственик
Маргарита Илиева Майсторова с нотариален акт.
НИ № 1936 (КР 517) става с площ 664,85 кв. м
и в регистъра не се променя вписаният като соб
ственик Димитър Петров Трайков с нотариален
акт, за 600 кв. м ид.ч.
Новообразува се имот № 9800 (КР 517) с площ
97,36 кв. м, с НТП - улици, собственик - Община
Барна.
Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
5. В изпълнение на влязло в законна сила на
2.05.2012 г. Решение № 2337 от" 17.10.2011 г. по
гр. дело № 2550/2011 г. на Административния
съд - Барна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, общи
на Барна, област Барна, се извършват следните
промени:
Заличава се НИ 4220 (КР 516).
Новообразува се имот М> 4847 (КР 516) с площ
640,23 кв. м и в регистъра като собственик се впис
ват наследниците на Яни Киров Янев с решение
на ОСЗГ - Барна.
НИ 511 (КР 516) става с площ 599,99 кв. м и в
регистъра не се променя вписаният като собственик:
„Бонка Златева Русева с н.а. за 600 кв. м ид.ч.“.
Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
6. В изпълнение на влязло в законна сила
на 20.10.2011 г. Решение № 940 от 4.05.2010 г. по

адм. дело № 2007/2008 г. на Административния
съд - Барна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, общи
на Барна, област Барна, се извършват следните
промени:
Новообразуван имот№ 883 (КР 517) става с площ
600 кв. м и в регистъра не се променя вписаната
като собственик Стефка Вълчева Иванова с н.а.
Новообразуван имот № 890 (КР 517) става с
площ 746,19 кв. м, в регистъра не се променят впи
саните като собственици н-ци на Тодора Иванова
Димитрова, вписва се като документ за собственост
Решение на ОСЗ - Барна.
Н овообразуван и м от № 9617 (К Р 517) с
НТП - улици, става с площ 2168,79 кв. м и в ре
гистъра не се променя вписаният като собственик
Община Барна.
Промените да се отразят в таблицата за изчис
ляване на дължимото обезщетение.
IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Соук
солар/Сълзица, част от КР 505, землище гр. Барна,
община Барна, област Барна, в частта относно
новообразувани имоти и регистри към тях, както
следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
16.04.2013 г. Решение № 3808 от 17.08.2012 г. по адм.
дело № 19661/2011 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ на СО м. Соук солар/Сълзица, земли
ще гр. Барна, община Барна, област Барна, се
извършват следните промени:
Заличава се новообразуван имот № 764 с площ
227,53 кв. м, за който в регистъра като собственик
е вписан „н-ци на Димитра Стоянова Димова“ с
документ за собственост „Решение на ПК № 863
от 4.03.2002 г “.
Заличава се новообразуван имот № 1017 с площ
901,75 кв. м, за който в регистъра като собственик
е вписан „Васил Михайлов Василев“ с документ
за собственост „Решение на ПК“.
Новообразува се имот № 751 с площ 1065 кв. м
и в рсгистъра като собственик се вписва Стоян
Златев Узунов с нот. акт на Службата по вписва
нията - Барна.
Новообразуван имот М> 757 става с площ
4874 кв. м, без да се променя НТП - дере, и без да
се променя вписаният собственик Община Барна.
Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
V. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Орехчето, землище с. Звездица, община
Барна, област Барна, в частта относно новообра
зувани имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
4.03.2003 г. Решение от 6.01.2003 г. по адм. дело
№ 649/2002 г. на Варненския окръжен съд:
В ПНИ на м. Орехчето, землище с. Звездица,
община Варна, област Барна, се извършват след
ните промени:
Заличава се НИ 264 с площ 296 кв. м. в регистъра
на който е записан като собственик „Държавен
поземлен фонд“.
Н овобразуван им от № 177 става с площ
791,25 кв. м, в регистъра не се променя вписани
ят като собственик Андон Димитров Димитров с
документ за собственост н.а., вписан в Службата
по вписванията.
Новообразува се имот № 300 с площ 105,30 кв. м,
с НТП - за второстепенна улица, и в регистъра като

СТР.

220

ДЪРЖАВЕН

собственост се вписва Община Варна, като прекра
тите лното определение е влязло в законна сила.
Промените да се отразят в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Варнен
ския районен съд в 14-дневен срок от обнародването
й в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
45
ЗАПОВЕД № РД-18-7706-219
от 20 ноември 2018 г.
На основание? 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 286,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
адм и нистра и ията нарежда м :
I. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Боровец-север, землище кв. Галата,
община Варна, област Варна, като една част от
имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от
ПЗРЗСПЗЗ, в частта относно новообразувани имоти
и рсгистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
4.09.2014 г. Решение № 4008 от 30.07.2014 г. по адм.
дело № 17510/2012 г. на Варненския районен съд:
В нървоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а остана
лата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
Заличава се НИ 5401.630 по ПНИ.
Новообразува се имот № 5401.909 с площ
599,86 кв. м и в регистъра като собственик се впис
ва Йовка Йорданова Димитрова с удостоверение.
Новообразуван имот 5401.3134 става с площ
2359,50 кв. м и в регистъра не се променя вписа
ният като собственик Ефтим Николов Стоянов.
Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
6.03.2015 г. Решение № 5274 от 12.11.2014 г. по адм.
дело № 1954/2014 г. на Варненския районен съд:
В първоначално одобрения ПНИ на местност
Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна,
област Варна, като една част от имотите по този
план представляват земеделска земя, а остана
лата част попадат в околовръстния полигон на
селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ,
се извършват следните промени:
Променя се конфигурацията на НИ 5401.1033
с площ 600 кв. м и в регистъра не се променя
вписаният като собственик „Димитър Михайлов
Комиев с удостоверение“.
НИ 5401.3371 става с площ 4659 кв. м и в ре
гистъра не се променя вписаният като собственик
„н-ци Асен Николов Семов с решение на ПК“.
НИ 5401.3318 става с площ 1780 кв. м и в ре
гистъра не се променя вписаният като собственик
„н-ци Асен Николов Семов с решение на ПК“.
Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
II.
О добрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Ваялар,
землище гр. Варна, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
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В изпълнение на влязло в законна сила на
14.10.2008 г. Решение № 885 от 23.03.2007 г. по
адм. дело № 1544/2007 г. на Административния
съд - Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Ваялар, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
За новообразуван имот 2523.758 с площ 896 кв. м
в регистъра се заличава вписаният като собственик
„Ирина Михайлова Матеева с договор за делба“
и като собственик се вписва „Невена Костова
Ангелова с нотариален акт“.
Промените да се отразят в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
III. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Мана
стирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Барна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
20.03.2013 г. Решение № 1010 от 18.04.2012 г. по
адм. дело № 4356/2011 г. на Административния
съд - Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата,
землище кв. Виница, община Варна, област Варна,
се извършват следните промени:
За НИ 1236 (КР 517) с площ 777,33 кв. м в ре
гистъра се заличават вписаните съсобственици:
Георги Николов Домниев за 177 кв. м ид. ч. и
Добри Йоргакиев Иванов за 600 кв. м ид. ч. с н.а.,
и като единствен собственик се вписва Даниела
Добрева Рове с н.а.
Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Сотира,
землище гр. Барна, община Барна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
4.11.2010 г. Решение № 2046 от 1.12.2009 г. по
адм. дело № 2078/2007 г. на Административния
съд - Варна.
В първоначално одобрения ПНИ на СО м.
Сотира, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна. се извършват следните промени:
Заличава се НИ № 43 с площ 1739 кв. м, за който
в регистъра като собственик е вписана Тодорка
Николаева Вучкович с н.а. и се новообразуват
следните имоти:
НИ 2508.1262 с площ 599,76 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Иван Илиев Крендев с
нот. акт, изд. от Службата по вписванията - Варна,
за 600 кв. м.
НИ 2508.1263 с площ 599,94 кв. м и в регистъ
ра като собственик се вписва Недялка Тодорова
Христова с нот. акт.
НИ 2508.1264 с площ 314,77 кв. м и в регистъра
като собственик се вписват наследниците на То
дора и Стамат Димитрови Стаматови с решение
на Поземлена комисия - гр. Варна.
НИ 2508.42 става с площ 600,07 кв. м и в ре
гистъра се заличава вписаният като собственик
Делчо Любенов Кралев с нот. акт и като собстве
ник се вписва Драган Николов Драганов с нот.
акт за 600 кв. м.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕ И

НИ 2508.1024 става с площ 3161,32 кв. м и в ре
гистъра не се променя вписаният като собственик
„н-ци на Тодора и Стамат Димитрови Стаматови
е документ решение на Поземлена комисия гр. Барна“.
НИ 2508.9506 става с площ 1277,16 кв. м, с
НТП - за второстепенна улица.
Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Варнен
ския районен съд в 14-дневен срок от обнародването
й в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. П асе в
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ЗАПОВЕД № РД-18-7706-220
ог 20 ноември 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 286,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл, 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Ментеше, землище гр. Аксаково, об
щина Аксаково, област Барна, в частта относно
новообразувани имоти и регистри към тях, както
следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
21.01.2012 г. Решение М 2964 от 15.12.2011 г. по адм. д.
№ 113/2011 г. на Административния съд - Барна:
В ПНИ на м. Ментеше, землище гр. Аксаково,
община Аксаково, област Барна, се извършват
следните промени:
Заличава се НИ 80 с площ 1884,14 кв. м., в
регистъра на който като собственици са вписани:
Румяна Стслиянова Михова със съдебно решение
за 1/4 ид.ч.: Дечко Любенов Вълканов със съдебно
решение за 1/4 ид.ч.; Павлинка Стелиянова Дечева със съдебно решение за 1/4 ид.ч. и Красимир
Милков Вълканов с н.а. за 1/4 ид.ч.
Заличава се НИ 309 с площ 939,52 кв, м, в
регистъра на който е записан като собственик
Димитър Христов Момчилов с нотариален акт;
Заличава се НИ 536 с площ 695,69 кв. м, в
регистъра на който е записан като собственик
наследниците на Угрин Павлов Иванов с решение
на ПК ~ Аксаково.
Новообразува се имот № 623 с площ 449,76 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва наслед
ници на Угрин Павлов Иванов* с решение на
ПК - Аксаково.
Новообразува се имот № 624 с площ 535,10 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Красимир
Милков Вълканов с н.а.
Новообразува се имот № 625 с площ 535 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Румяна
Стелиянова Михова с други.
Новообразува се имот № 626 с площ 535,08 кв. м
и в регистъра се вписва като собственик Дечко
Любенов Вълканов с н.а.
Новообразува се имот М 627 с площ 535,31 кв. м
и в регистъра се вписва като собственик Павлинка
Стелиянова Дечева с други.
Новобразува сс имот № 628 с площ 929,20 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Димитър
Христов Момчилов с нотариален акт.
Промените са отразени в таблицата за изчис
ление на дължимото обезщетение.

В Е С Т II И К

СТР. 221

Заповедта подлежи на обжалване пред Варнен
ския районен съд в 14-днсвен срок от обнародването
й в „Държавен вестник“.
Областен у пра вител:
Ст. Паст»
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ОБЩИНА КАОЛИНОВО
РЕШЕНИЕ № 429
от 14 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ О бщ инският съвет гр. Каолиново, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план - иарцеларен план (ПУП - ГШ) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии - трасе на водопровод
с обща дължина 2725,42 м, преминаващ през ПИ с
идентификатори 72549.0.57, 72549.0.148, 72549.0.147,
72549.0.146, 72549.0.176, 72549.0.357, 72549.0.172,
72549.0.409,по КВС на с. Тодор Икономово и ПИ с
идентификатори 21811.0.101, 21811.0.102,21811.0.125,
21811.0.148, 21811.0.153, 21811.3.002, 21811.12.007,
21811.12.027,21811.12.028 по КВС на с. Дойранци, във
връзка с обект „Реконструкция на водоснабдителна
система „Тодор Икономово“ в община Каолиново“.
2. Възлага на кмета на община Каолиново да
извърши последващите действия съгласно закона.
Решението е влязло в сила на 31.12.2018 г.
Председател:
3. Назиф
57

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 278
от 22 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка е чл. 21, ал. 7 от
ЗОС Общинският съвет - гр. Сандански, реши:
1. Допълва годишнага програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост
и по-точно раздел III, т. Г, с имоти със следните
идентификатори: 65334.300.5411, 65334.300.5412,
65334.300.5441.
2. Приема експертна оценка за определяне на
иазарна стойност на 1845 кв. м, представляващи
части от поземлени имоти, засегнати от проекта на
ПУП - ПРЗ, както следва: 65334.300.5411 - 227 кв. м:
65334.300.5412 - 242 кв. м; 65334.300.5441 1376 кв. м - собственост на Община С андан
ски, на обща стойност 270 559 лв.; за и м о 
ти 65334.15.21 - 593 кв. м: 65334.15.124 219 кв. м; 65334.300.5424 - 131 кв. м; 65334.300.5414 902 кв. м, собственост на „Актив“ - ЕООД, на
обща стойност 270 559 лв.
3. Приема експертна оценка за определяне
на пазарна стойност на част от поземлен имот с
идентификатор 65334.15.24 - 141 кв. м, на стойност
1855 лв.
4. Одобрява подписания от собственика на за
сегнатите частни имоти предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ и възлага на
кмета на община Сандански подписване на същия.
5. Съгласува и одобрява пр е д с т а в е н и я
проект на ПУП - ПРЗ за имоти 65334.15.124,
65334.15.21,65334.15.24,65334.300.3766,65334.300.3767,

