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ЗАПОВЕД
№ 330
гр. Пирдоп, 19.07.2019 год.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 и 3 от Закона за общинската
собственост, в изпълнение на Решение №100 по Протокол №11 от 27.09.2018 год. на
Общински съвет – гр. Пирдоп,
ОТЧУЖДАВАМ:
Част от имот - частна собственост с планоснимачен №2047 с площ от 54 кв. м.
(петдесет и четири квадратни метра) в кв.19А по плана на гр. Пирдоп, одобрен със
заповед №302 от 1984 год. на Председателя на ОНС – София, изменен със заповед №115
от 1995 год. на Кмета на община Пирдоп, с предназначение за улица (разширяване на
улица “Върбите” от О.Т. 67-64а в гр.Пирдоп) за задоволяване на общински нужди.
Частта от имота е собственост на наследниците на Тодор -- Димов, а именно:
1. н-ци на Тодор -- Димов (син), оставил след смъртта си наследници по закон,
видно от удостоверение за наследници:
1.1. Живка -- Димова (съпруга);
1.2. Стоян -- Димов (син);
1.3. Невина -- Димова (дъщеря);
2. Стефка -- Димова;
3. Вера -- Бъчварова.
Граници на отчуждаващата се част от поземления имот: от три страни улица
„Върбите“; от юг – УПИ І-2047 в кв.19А, гр.Пирдоп, собственост на н-ци на Тодор -Димов.
Размер

на

дължимото

парично

обезщетение

–

445,00

лв.

(четиристотин

четиридесет и пет лева, 00 стотинки), определен съгласно експертна оценка на
лицензиран оценител на имоти, приета от Общински съвет – Пирдоп с Решение №100 по
Протокол №11 от 27.09.2018 година.
Обезщетението да бъде внесено, както следва:
1. на н-ците на Тодор -- Димов, оставил след смъртта си наследници по закон:
Живка -- Димова (съпруга), Стоян -- Димов (син) и Невина -- Димова (дъщеря), сума в
размер на 148,33 лв. (сто четиридесет и осем лева, 33 стотинки), представляваща една
трета от целия размер на паричното обезщетение, която сума предвид Декларация от
29.10.2018 год. (наш вх. рег. № 94.00-2532 от 31.10.2018 год.) от Стоян -- Димов и
Невина -- Димова, да бъде внесена по сметка: BG66 UNCR 7000 2523 5433 16 на Живка -Димова в „УниКредит Булбанк“ АД и изплатена след влизане на заповедта в сила;

2. на Стефка -- Димова, сума в размер на 148,33 лв. (сто четиридесет и осем лева,
33 стотинки), представляваща една трета от целия размер на паричното обезщетение, да
бъде внесена в „Обединена българска банка“ АД по сметка: BG84 UBBS 8002 4051 0167
30 и изплатена след влизане на заповедта в сила;
3. на Вера -- Бъчварова, сума в размер на 148,33 лв. (сто четиридесет и осем лева,
33 стотинки), представляваща една трета от целия размер на паричното обезщетение, да
бъде внесена в „Банка ДСК“ ЕАД по сметка: BG93 STSA 9300 0002 2419 29 и изплатена
след влизане на заповедта в сила.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло в сградата
община Пирдоп и публикува на Интернет страницата на Общината.
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