ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД
№ 1626/03.07.2020 г.
С Решение № 51-27/28.04.2015 г. на Общински съвет–Бургас е одобрен Подробен
устройствен план–Парцеларен план /ПУП-ПП/ за корекция на трасето на река Отманлийска,
землище кв.Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а,
07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр.Бургас.
Решението е обнародвано в ДВ, бр.46 от 2015 г. Видно от съставения акт за резултатите от
приключилото му обявяване, цитираният ПУП-ПП е влязъл в сила на 29.07.2015 г.
Корекцията на трасето на река Отманлийска, землище кв.Крайморие, гр.Бургас засяга
частично поземлен имот в урбанизирана територия и земеделски такива, собственост на
физически лица, подробно описани в списъка на засегнатите имоти, неразделна част от
одобрения ПУП-ПП.
С писмо с изх.№ 58-00-8/2/31.03.2020 г. на началник отдел „Устройствено планиране и
архитектура“ в дирекция „Устройство на територията“ при Община Бургас e отправено искане за
предприемане на действия за прилагане на регулацията, което обосновава необходимостта от
провеждане на процедура по отчуждаване на частите от засегнатите имоти, собственост на
физически лица.
В обхвата на предвидените за отчуждаване имоти попада ПИ с идентификатор 07079.10.965
и с площ 2999 кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, категория 4, с начин на
трайно ползване: „ливада“ по одобрените КККР на гр.Бургас, от който са предвидени за
отчуждаване 63 кв.м реална част.
Горепосоченият ПИ е съответен на бивш имот № 010019 в м.Отманли по недействаща КВС
на землище кв.Крайморие, гр.Бургас, целият с площ 3,000 дка, собственост на Г. Козовска с ЕГН
***, видно от Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти, сключен на
06.06.2000 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 118, том ІІІ, Вх.рег.№ 3630 от
06.06.2000 г.
В хода на производството по отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 07079.10.965 по
КККР на гр.Бургас е изготвен и внесен в СГКК–гр.Бургас проект за изменение на влезлите в сила
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Бургас по отношение на ПИ с идентификатори
07079.10.952, 07079.10.963, 07079.10.964, 07079.10.965 и 07079.10.971 по КККР на гр.Бургас.
Видно от Скица-проект № 15-284246-24.03.2020 г., издадена от СГКК–гр.Бургас, за реалната
част от разглеждания поземлен имот, предмет на отчуждаване, е предвидено обособяване на
проектен имот с идентификатор 07079.10.1277 и с площ 63 кв.м по КККР на гр.Бургас, при
съседи: 07079.10.1341, 07079.10.1282, 07079.10.1276, 07079.10.1275, 07079.10.1278.
Частта от ПИ с идентификатор 07079.10.965 по КККР на гр.Бургас, в размер на 2936 кв.м,
оставаща извън предмета на отчуждаването, отговаря на изискванията на чл.7 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.72 от Закона за наследството,
за образуване на самостоятелен имот. Видно от цитираната скица-проект, от тази част се
обособява проектен имот с идентификатор 07079.10.1278 по КККР на гр.Бургас, при спазване
изискването на чл.21, ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
В съответствие с изискванията на чл.22, ал.3 от ЗОС, с възлагателно писмо с изх.№ 70-003019/08.05.2020 г. на Община Бургас, е възложено на правоспособен независим оценител на
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недвижими имоти, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България
/КНОБ/, изготвяне на пазарна оценка за определяне равностойно парично обезщетение на
предвидения за отчуждаване проектен имот с идентификатор 07079.10.1277 и с площ 63 кв.м по
КККР на гр.Бургас. Оценителският доклад е предаден на 13.05.2020 г., видно от приемнопредавателен протокол от същата дата.
При определяне на пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаване, оценителят е взел
предвид предназначението му преди влизане в сила на ПУП-ПП и е изследвал всички сделки с
имоти с подобни характеристики в близост до отчуждавания имот, регистрирани в Служба по
вписванията–Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано от 09.05.2019 г.
до 08.05.2020 г., отговарящи на изискванията на § 1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС – „имоти със сходни
характеристики“ и „имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните имоти“, по които поне
едната от страните е търговец.
Заключението на оценителя е, че в изискуемия по закон срок има вписани 9 броя сделки,
отговарящи на изискванията.
В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на
чл.22, ал.5 от ЗОС, във връзка с § 1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС, равностойното парично обезщетение
за отчуждаване на проектен имот с идентификатор 07079.10.1277 и с площ 63 кв.м по КККР на
гр.Бургас е определено в размер на 1514,52 лева (хиляда петстотин и четиринадесет лева и
петдесет и две стотинки).
С цел реализиране предвижданията на плана и във връзка с инвестиционна инициатива на
Община Бургас за изграждане на обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община
Бургас – етапно изпълнение“, проектен имот с идентификатор 07079.10.1277 по КККР на
гр.Бургас е включен в Раздел VI „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“
на годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община
Бургас за 2020 г., приета от Общински съвет–Бургас с Решение по т.4 от дневния ред на
проведеното на 28.01.2020 г. заседание /Протокол № 6/.
В съответствие с изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОС, обявление за предстоящото
отчуждаване на имота е публикувано на 19.05.2020 г. във вестниците „24 часа“, „Труд“ и
„Черноморски фар“, както и на интернет страницата на Община Бургас.
На 19.05.2020 г. обявлението е поставено на информационното табло на южната фасада на
сградата на Община Бургас с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Александровска“ № 26,
както и на съответното табло в административната сграда на дирекция „ЦАУ Приморие“ при
Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Христо Арнаудов“ № 15.
На 21.05.2020 г. обявлението е поставено на информационното табло в административната
сграда на дирекция „ЦАУ Приморие“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас,
ул.„Александровска“ № 83.
Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение, в
съответствие с предназначението на имота преди влизане в сила на подробния устройствен план,
оценката е изготвена в предвидения в чл.22, ал.10 от ЗОС тримесечен срок преди издаване на
заповедта и е изтекъл едномесечният срок от публикуване на обявлението по чл.25, ал.1 от ЗОС,
установих, че са налице условията за издаване на настоящата заповед.
Предвид изложеното, на основание чл.101 от Закона за собствеността, чл.205, т.3 от Закона
за устройство на територията, чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост, и с
оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин,
З А П О В Я Д В А М:
І. ОТЧУЖДАВАМ 63 (шестдесет и три) кв.м реална част от ПИ с идентификатор
07079.10.965 (нула седем нула седем девет точка едно нула точка девет шест пет) и с площ 2999
(две хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, категория 4, с начин на трайно ползване: „ливада“ по одобрените КККР на гр.Бургас,
при съседи: 07079.10.1282, 07079.10.1341, 07079.10.907, 07079.10.964, съответен на бивш имот
№ 010019 в местност Отманли по недействаща КВС на землище кв.Крайморие, гр.Бургас, която
реална част е обособена в самостоятелен проектен имот с идентификатор 07079.10.1277 (нула
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седем нула седем девет точка едно нула точка едно две седем седем) и с площ 63 (шестдесет и
три) кв.м по КККР на гр.Бургас, при съседи: 07079.10.1341, 07079.10.1282, 07079.10.1276,
07079.10.1275, 07079.10.1278, от собственика на имота – Г. Козовска с ЕГН *** и с постоянен
адрес: ***, за изграждане на обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община
Бургас – етапно изпълнение“, в съответствие с влязъл в сила Подробен устройствен план–
Парцеларен план /ПУП-ПП/ за корекция на трасето на река Отманлийска, землище
кв.Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а,
07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр.Бургас, одобрен с Решение № 51-27/28.04.2015 г. на
Общински съвет–Бургас.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ обезщетение за собственика на отчуждената част от имота в размер на
1514,52 лева (хиляда петстотин и четиринадесет лева и петдесет и две стотинки).
ІІІ. Сумата по т.ІІ да бъде преведена в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта,
по банкова сметка, открита от Община Бургас в „Общинска банка“ АД – клон Бургас, или по
предоставена от правоимащия банкова сметка в друга търговска банка.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на тази заповед имотът е обременен с вещни тежести,
дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл.32, ал.1 от ЗОС.
V. Цитираната реална част от ПИ с идентификатор 07079.10.965 по КККР на гр.Бургас,
обособена в самостоятелен проектен имот с идентификатор 07079.10.1277 и с площ 63 кв.м по
КККР на гр.Бургас, да бъде завзета след изплащане на определеното парично обезщетение.
VІ. На основание чл.32, ал.3 от ЗОС, Община Бургас придобива отчуждения имот без
тежести.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.25, ал.3 и ал.4 от ЗОС.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места – на информационното табло
на фасадата на сградата на Община Бургас с административен адрес: гр.Бургас,
ул.„Александровска“ № 26, както и в административните сгради на дирекция „ЦАУ Приморие“
при Община Бургас, съответно с административни адреси: гр.Бургас, ул.„Александровска“ № 83
и гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Христо Арнаудов“ № 15, на чиято територия се намира имотът.
Същата да се публикува и на интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Бургас пред Административен съд–Бургас в
14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас
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ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД
№ 1628/03.07.2020 г.
С Решение № 51-27/28.04.2015 г. на Общински съвет–Бургас е одобрен Подробен
устройствен план–Парцеларен план /ПУП-ПП/ за корекция на трасето на река Отманлийска,
землище кв.Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а,
07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр.Бургас.
Решението е обнародвано в ДВ, бр.46 от 2015 г. Видно от съставения акт за резултатите от
приключилото му обявяване, цитираният ПУП-ПП е влязъл в сила на 29.07.2015 г.
Корекцията на трасето на река Отманлийска, землище кв.Крайморие, гр.Бургас засяга
частично поземлен имот в урбанизирана територия и земеделски такива, собственост на
физически лица, подробно описани в списъка на засегнатите имоти, неразделна част от
одобрения ПУП-ПП.
С писмо с изх.№ 58-00-8/2/31.03.2020 г. на началник отдел „Устройствено планиране и
архитектура“ в дирекция „Устройство на територията“ при Община Бургас e отправено искане за
предприемане на действия за прилагане на регулацията, което обосновава необходимостта от
провеждане на процедура по отчуждаване на частите от засегнатите имоти, собственост на
физически лица.
В обхвата на предвидените за отчуждаване имоти попада ПИ с идентификатор 07079.10.964
и с площ 3000 кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, категория 4, с начин на
трайно ползване: „ливада“ по одобрените КККР на гр.Бургас, от който са предвидени за
отчуждаване 461 кв.м реална част.
Горепосоченият ПИ е съответен на бивш имот № 010018 в м.Отманли по недействаща КВС
на землище кв.Крайморие, гр.Бургас, целият с площ 3,000 дка, собственост на М. Стоянова с ЕГН
***, в режим на СИО със съпруга ѝ С. Стоянов с ЕГН ***, видно от Нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 134, том ХХХ, дело
№ 7414, Вх.рег.№ 11811 от 08.09.2005 г., и приложена служебна справка от дирекция
„Гражданска регистрация на населението“ при Община Бургас.
В хода на производството по отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 07079.10.964 по
КККР на гр.Бургас е изготвен и внесен в СГКК–гр.Бургас проект за изменение на влезлите в сила
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Бургас по отношение на ПИ с идентификатори
07079.10.952, 07079.10.963, 07079.10.964, 07079.10.965 и 07079.10.971 по КККР на гр.Бургас.
Видно от Скица-проект № 15-284219-24.03.2020 г., издадена от СГКК–гр.Бургас, за реалната
част от разглеждания поземлен имот, предмет на отчуждаване, е предвидено обособяване на
проектен имот с идентификатор 07079.10.1275 и с площ 461 кв.м по КККР на гр.Бургас, при
съседи: 07079.10.1341, 07079.10.1276, 07079.10.1278, 07079.10.1277, 07079.10.1274,
07079.10.1273.
Частта от ПИ с идентификатор 07079.10.964 по КККР на гр.Бургас, в размер на 2539 кв.м,
оставаща извън предмета на отчуждаването, отговаря на изискванията на чл.7 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.72 от Закона за наследството,
за образуване на самостоятелен имот. Видно от цитираната скица-проект, от тази част се
обособява проектен имот с идентификатор 07079.10.1276 по КККР на гр.Бургас, при спазване
изискването на чл.21, ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
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В съответствие с изискванията на чл.22, ал.3 от ЗОС, с възлагателно писмо с изх.№ 70-003019/08.05.2020 г. на Община Бургас, е възложено на правоспособен независим оценител на
недвижими имоти, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България
/КНОБ/, изготвяне на пазарна оценка за определяне равностойно парично обезщетение на
предвидения за отчуждаване проектен имот с идентификатор 07079.10.1275 и с площ 461 кв.м по
КККР на гр.Бургас. Оценителският доклад е предаден на 13.05.2020 г., видно от приемнопредавателен протокол от същата дата.
При определяне на пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаване, оценителят е взел
предвид предназначението му преди влизане в сила на ПУП-ПП и е изследвал всички сделки с
имоти с подобни характеристики в близост до отчуждавания имот, регистрирани в Служба по
вписванията–Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано от 09.05.2019 г.
до 08.05.2020 г., отговарящи на изискванията на § 1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС – „имоти със сходни
характеристики“ и „имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните имоти“, по които поне
едната от страните е търговец.
Заключението на оценителя е, че в изискуемия по закон срок има вписани 9 броя сделки,
отговарящи на изискванията.
В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на
чл.22, ал.5 от ЗОС, във връзка с § 1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС, равностойното парично обезщетение
за отчуждаване на проектен имот с идентификатор 07079.10.1275 и с площ 461 кв.м по КККР на
гр.Бургас е определено в размер на 11 082,44 лева (единадесет хиляди осемдесет и два лева и
четиридесет и четири стотинки).
С цел реализиране предвижданията на плана и във връзка с инвестиционна инициатива на
Община Бургас за изграждане на обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община
Бургас – етапно изпълнение“, проектен имот с идентификатор 07079.10.1275 по КККР на
гр.Бургас е включен в Раздел VI „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“
на годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община
Бургас за 2020 г., приета от Общински съвет–Бургас с Решение по т.4 от дневния ред на
проведеното на 28.01.2020 г. заседание /Протокол № 6/.
В съответствие с изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОС, обявление за предстоящото
отчуждаване на имота е публикувано на 19.05.2020 г. във вестниците „24 часа“, „Труд“ и
„Черноморски фар“, както и на интернет страницата на Община Бургас.
На 19.05.2020 г. обявлението е поставено на информационното табло на южната фасада на
сградата на Община Бургас с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Александровска“ № 26,
както и на съответното табло в административната сграда на дирекция „ЦАУ Приморие“ при
Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Христо Арнаудов“ № 15.
На 21.05.2020 г. обявлението е поставено на информационното табло в административната
сграда на дирекция „ЦАУ Приморие“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас,
ул.„Александровска“ № 83.
Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение, в
съответствие с предназначението на имота преди влизане в сила на подробния устройствен план,
оценката е изготвена в предвидения в чл.22, ал.10 от ЗОС тримесечен срок преди издаване на
заповедта и е изтекъл едномесечният срок от публикуване на обявлението по чл.25, ал.1 от ЗОС,
установих, че са налице условията за издаване на настоящата заповед.
Предвид изложеното, на основание чл.101 от Закона за собствеността, чл.205, т.3 от Закона
за устройство на територията, чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост, и с
оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин,
З А П О В Я Д В А М:
І. ОТЧУЖДАВАМ 461 (четиристотин шестдесет и един) кв.м реална част от ПИ с
идентификатор 07079.10.964 (нула седем нула седем девет точка едно нула точка девет шест
четири) и с площ 3000 (три хиляди) кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска,
категория 4, с начин на трайно ползване: „ливада“ по одобрените КККР на гр.Бургас, при съседи:
07079.10.963, 07079.10.965, 07079.10.1341, 07079.10.907, съответен на бивш имот № 010018 в
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местност Отманли по недействаща КВС на землище кв.Крайморие, гр.Бургас, която реална част
е обособена в самостоятелен проектен имот с идентификатор 07079.10.1275 (нула седем нула
седем девет точка едно нула точка едно две седем пет) и с площ 461 (четиристотин шестдесет и
един) кв.м по КККР на гр.Бургас, при съседи: 07079.10.1341, 07079.10.1276, 07079.10.1278,
07079.10.1277, 07079.10.1274, 07079.10.1273, от собствениците на имота – М. Стоянова с ЕГН
*** и с постоянен адрес: *** и С. Стоянов с ЕГН *** и с постоянен адрес: ***, за изграждане на
обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община Бургас – етапно изпълнение“, в
съответствие с влязъл в сила Подробен устройствен план–Парцеларен план /ПУП-ПП/ за
корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв.Крайморие, попадащо в обхвата на
устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а, 07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на
гр.Бургас, одобрен с Решение № 51-27/28.04.2015 г. на Общински съвет–Бургас.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ обезщетение за собствениците на отчуждената част от имота в размер на
11 082,44 лева (единадесет хиляди осемдесет и два лева и четиридесет и четири стотинки).
ІІІ. Сумата по т.ІІ да бъде преведена в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта,
по банкова сметка, открита от Община Бургас в „Общинска банка“ АД – клон Бургас, или по
предоставена от правоимащите банкова сметка в друга търговска банка.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на тази заповед имотът е обременен с вещни тежести,
дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл.32, ал.1 от ЗОС.
V. Цитираната реална част от ПИ с идентификатор 07079.10.964 по КККР на гр.Бургас,
обособена в самостоятелен проектен имот с идентификатор 07079.10.1275 и с площ 461 кв.м по
КККР на гр.Бургас, да бъде завзета след изплащане на определеното парично обезщетение.
VІ. На основание чл.32, ал.3 от ЗОС, Община Бургас придобива отчуждения имот без
тежести.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.25, ал.3 и ал.4 от ЗОС.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места – на информационното табло
на фасадата на сградата на Община Бургас с административен адрес: гр.Бургас,
ул.„Александровска“ № 26, както и в административните сгради на дирекция „ЦАУ Приморие“
при Община Бургас, съответно с административни адреси: гр.Бургас, ул.„Александровска“ № 83
и гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Христо Арнаудов“ № 15, на чиято територия се намира имотът.
Същата да се публикува и на интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Бургас пред Административен съд–Бургас в
14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас
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ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД
№ 1629/03.07.2020 г.
С Решение № 51-27/28.04.2015 г. на Общински съвет–Бургас е одобрен Подробен
устройствен план–Парцеларен план /ПУП-ПП/ за корекция на трасето на река Отманлийска,
землище кв.Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а,
07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр.Бургас.
Решението е обнародвано в ДВ, бр.46 от 2015 г. Видно от съставения акт за резултатите от
приключилото му обявяване, цитираният ПУП-ПП е влязъл в сила на 29.07.2015 г.
Корекцията на трасето на река Отманлийска, землище кв.Крайморие, гр.Бургас засяга
частично поземлен имот в урбанизирана територия и земеделски такива, собственост на
физически лица, подробно описани в списъка на засегнатите имоти, неразделна част от
одобрения ПУП-ПП.
С писмо с изх.№ 58-00-8/2/31.03.2020 г. на началник отдел „Устройствено планиране и
архитектура“ в дирекция „Устройство на територията“ при Община Бургас e отправено искане за
предприемане на действия за прилагане на регулацията, което обосновава необходимостта от
провеждане на процедура по отчуждаване на частите от засегнатите имоти, собственост на
физически лица.
В обхвата на предвидените за отчуждаване имоти попада ПИ с идентификатор 07079.10.963
и с площ 3001 кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, категория 4, с начин на
трайно ползване: „ливада“ по одобрените КККР на гр.Бургас, от който са предвидени за
отчуждаване 686 кв.м реална част.
Горепосоченият ПИ е съответен на бивш имот № 010017 в м.Отманли по недействаща КВС
на землище кв.Крайморие, гр.Бургас, целият с площ 3,000 дка, собственост на С. Стоянов с ЕГН
***, видно от Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти, представляващи
земеделски земи, възстановени по реда на ЗСПЗЗ, сключен на 12.12.2006 г., вписан в Служба
по вписванията–Бургас с № 40, том Х, Вх.рег.№ 19731 от 13.12.2006 г.
В хода на производството по отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 07079.10.963 по
КККР на гр.Бургас е изготвен и внесен в СГКК–гр.Бургас проект за изменение на влезлите в сила
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Бургас по отношение на ПИ с идентификатори
07079.10.952, 07079.10.963, 07079.10.964, 07079.10.965 и 07079.10.971 по КККР на гр.Бургас.
Видно от Скица-проект № 15-284109-24.03.2020 г., издадена от СГКК–гр.Бургас, за реалната
част от разглеждания поземлен имот, предмет на отчуждаване, е предвидено обособяване на
проектен имот с идентификатор 07079.10.1273 и с площ 686 кв.м по КККР на гр.Бургас, при
съседи: 07079.10.1262, 07079.10.1268, 07079.10.1263, 07079.10.1341, 07079.10.1276,
07079.10.1275, 07079.10.1274.
Частта от ПИ с идентификатор 07079.10.963 по КККР на гр.Бургас, в размер на 2315 кв.м,
оставаща извън предмета на отчуждаването, отговаря на изискванията на чл.7 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.72 от Закона за наследството,
за образуване на самостоятелен имот. Видно от цитираната скица-проект, от тази част се
обособява проектен имот с идентификатор 07079.10.1274 по КККР на гр.Бургас, при спазване
изискването на чл.21, ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
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В съответствие с изискванията на чл.22, ал.3 от ЗОС, с възлагателно писмо с изх.№ 70-003019/08.05.2020 г. на Община Бургас, е възложено на правоспособен независим оценител на
недвижими имоти, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България
/КНОБ/, изготвяне на пазарна оценка за определяне равностойно парично обезщетение на
предвидения за отчуждаване проектен имот с идентификатор 07079.10.1273 и с площ 686 кв.м по
КККР на гр.Бургас. Оценителският доклад е предаден на 13.05.2020 г., видно от приемнопредавателен протокол от същата дата.
При определяне на пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаване, оценителят е взел
предвид предназначението му преди влизане в сила на ПУП-ПП и е изследвал всички сделки с
имоти с подобни характеристики в близост до отчуждавания имот, регистрирани в Служба по
вписванията–Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано от 09.05.2019 г.
до 08.05.2020 г., отговарящи на изискванията на § 1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС – „имоти със сходни
характеристики“ и „имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните имоти“, по които поне
едната от страните е търговец.
Заключението на оценителя е, че в изискуемия по закон срок има вписани 9 броя сделки,
отговарящи на изискванията.
В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на
чл.22, ал.5 от ЗОС, във връзка с § 1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС, равностойното парично обезщетение
за отчуждаване на проектен имот с идентификатор 07079.10.1273 и с площ 686 кв.м по КККР на
гр.Бургас е определено в размер на 16 491,44 лева (шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет
и един лева и четиридесет и четири стотинки).
С цел реализиране предвижданията на плана и във връзка с инвестиционна инициатива на
Община Бургас за изграждане на обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община
Бургас – етапно изпълнение“, проектен имот с идентификатор 07079.10.1273 по КККР на
гр.Бургас е включен в Раздел VI „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“
на годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община
Бургас за 2020 г., приета от Общински съвет–Бургас с Решение по т.4 от дневния ред на
проведеното на 28.01.2020 г. заседание /Протокол № 6/.
В съответствие с изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОС, обявление за предстоящото
отчуждаване на имота е публикувано на 19.05.2020 г. във вестниците „24 часа“, „Труд“ и
„Черноморски фар“, както и на интернет страницата на Община Бургас.
На 19.05.2020 г. обявлението е поставено на информационното табло на южната фасада на
сградата на Община Бургас с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Александровска“ № 26,
както и на съответното табло в административната сграда на дирекция „ЦАУ Приморие“ при
Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Христо Арнаудов“ № 15.
На 21.05.2020 г. обявлението е поставено на информационното табло в административната
сграда на дирекция „ЦАУ Приморие“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас,
ул.„Александровска“ № 83.
Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение, в
съответствие с предназначението на имота преди влизане в сила на подробния устройствен план,
оценката е изготвена в предвидения в чл.22, ал.10 от ЗОС тримесечен срок преди издаване на
заповедта и е изтекъл едномесечният срок от публикуване на обявлението по чл.25, ал.1 от ЗОС,
установих, че са налице условията за издаване на настоящата заповед.
Предвид изложеното, на основание чл.101 от Закона за собствеността, чл.205, т.3 от Закона
за устройство на територията, чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост, и с
оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин,
З А П О В Я Д В А М:
І. ОТЧУЖДАВАМ 686 (шестстотин осемдесет и шест) кв.м реална част от ПИ с
идентификатор 07079.10.963 (нула седем нула седем девет точка едно нула точка девет шест
три) и с площ 3001 (три хиляди и един) кв.м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, категория 4, с начин на трайно ползване: „ливада“ по одобрените КККР на гр.Бургас,
при съседи: 07079.10.1341, 07079.10.964, 07079.10.907, 07079.10.1268, 07079.10.1263,
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07079.10.1262, съответен на бивш имот № 010017 в местност Отманли по недействаща КВС на
землище кв.Крайморие, гр.Бургас, която реална част е обособена в самостоятелен проектен имот
с идентификатор 07079.10.1273 (нула седем нула седем девет точка едно нула точка едно две
седем три) и с площ 686 (шестстотин осемдесет и шест) кв.м по КККР на гр.Бургас, при съседи:
07079.10.1262, 07079.10.1268, 07079.10.1263, 07079.10.1341, 07079.10.1276, 07079.10.1275,
07079.10.1274, от собственика на имота – С. Стоянов с ЕГН *** и с постоянен адрес: ***, за
изграждане на обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община Бургас – етапно
изпълнение“, в съответствие с влязъл в сила Подробен устройствен план–Парцеларен план /ПУППП/ за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв.Крайморие, попадащо в обхвата на
устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а, 07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на
гр.Бургас, одобрен с Решение № 51-27/28.04.2015 г. на Общински съвет–Бургас.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ обезщетение за собственика на отчуждената част от имота в размер на
16 491,44 лева (шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и един лева и четиридесет и четири
стотинки).
ІІІ. Сумата по т.ІІ да бъде преведена в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта,
по банкова сметка, открита от Община Бургас в „Общинска банка“ АД – клон Бургас, или по
предоставена от правоимащия банкова сметка в друга търговска банка.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на тази заповед имотът е обременен с вещни тежести,
дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл.32, ал.1 от ЗОС.
V. Цитираната реална част от ПИ с идентификатор 07079.10.963 по КККР на гр.Бургас,
обособена в самостоятелен проектен имот с идентификатор 07079.10.1273 и с площ 686 кв.м по
КККР на гр.Бургас, да бъде завзета след изплащане на определеното парично обезщетение.
VІ. На основание чл.32, ал.3 от ЗОС, Община Бургас придобива отчуждения имот без
тежести.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.25, ал.3 и ал.4 от ЗОС.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места – на информационното табло
на фасадата на сградата на Община Бургас с административен адрес: гр.Бургас,
ул.„Александровска“ № 26, както и в административните сгради на дирекция „ЦАУ Приморие“
при Община Бургас, съответно с административни адреси: гр.Бургас, ул.„Александровска“ № 83
и гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Христо Арнаудов“ № 15, на чиято територия се намира имотът.
Същата да се публикува и на интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Бургас пред Административен съд–Бургас в
14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас
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ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД
№ 1631/03.07.2020 г.
С Решение № 51-27/28.04.2015 г. на Общински съвет–Бургас е одобрен Подробен
устройствен план–Парцеларен план /ПУП-ПП/ за корекция на трасето на река Отманлийска,
землище кв.Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а,
07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр.Бургас.
Решението е обнародвано в ДВ, бр.46 от 2015 г. Видно от съставения акт за резултатите от
приключилото му обявяване, цитираният ПУП-ПП е влязъл в сила на 29.07.2015 г.
Корекцията на трасето на река Отманлийска, землище кв.Крайморие, гр.Бургас засяга
частично поземлен имот в урбанизирана територия и земеделски такива, собственост на
физически лица, подробно описани в списъка на засегнатите имоти, неразделна част от
одобрения ПУП-ПП.
С писмо с изх.№ 58-00-8/2/31.03.2020 г. на началник отдел „Устройствено планиране и
архитектура“ в дирекция „Устройство на територията“ при Община Бургас e отправено искане за
предприемане на действия за прилагане на регулацията, което обосновава необходимостта от
провеждане на процедура по отчуждаване на частите от засегнатите имоти, собственост на
физически лица.
В обхвата на предвидените за отчуждаване имоти попада ПИ с идентификатор 07079.10.952
и с площ 3000 кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, категория 4, с начин на
трайно ползване: „ливада“ по одобрените КККР на гр.Бургас, от който са предвидени за
отчуждаване общо 190 кв.м, включващи 74 кв.м реална част и 116 кв.м реална част.
Горепосоченият ПИ е съответен на бивш имот № 010006 в м.Отманли по недействаща КВС
на землище кв.Крайморие, гр.Бургас, целият с площ 3,000 дка, собственост на А. Стайкова с ЕГН
***, В. Стайков с ЕГН *** и А. Стайкова с ЕГН ***, видно от Нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 171, том ХХVІІІ, дело
№ 6984, Вх.рег.№ 11178 от 23.08.2005 г., и приложена служебна справка от дирекция
„Гражданска регистрация на населението“ при Община Бургас.
С влязла в сила Заповед № 649/12.04.2006 г. на Зам.-кмет на Община Бургас е одобрен ПУППРЗ за бивш имот № 010006 в м.Отманли по недействаща КВС на землище кв.Крайморие,
гр.Бургас, с който същият е урегулиран в УПИ І-6 в масив 10, местност Отманли, землище
кв.Крайморие, гр.Бургас, целият с площ 3000 кв.м, с отреждане „за мотел и ЗОХ“.
Последващо горното, с влязла в сила Заповед № 3177/20.11.2015 г. на Зам.-кмет на Община
Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за цитирания урегулиран поземлен имот, състоящо се
в изменение на южната му регулационна граница, като същата се привежда в съответствие с
трасето по одобрен ПУП-ПП за корекцията на р.Отманлийска, при което се обособява нов УПИ
І-1280 в масив 10, местност Отманли, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, целият с площ 2810 кв.м,
с отреждане „за мотел и ЗОХ“.
В хода на производството по отчуждаване на части от ПИ с идентификатор 07079.10.952 по
КККР на гр.Бургас е изготвен и внесен в СГКК–гр.Бургас проект за изменение на влезлите в сила
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Бургас по отношение на ПИ с идентификатори
07079.10.952, 07079.10.963, 07079.10.964, 07079.10.965 и 07079.10.971 по КККР на гр.Бургас.
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Видно от Скица-проект № 15-284266-24.03.2020 г. и Скица-проект № 15-28453024.03.2020 г., издадени от СГКК–гр.Бургас, за реалните части от разглеждания поземлен имот,
предмет на отчуждаване, е предвидено обособяване на:
- проектен имот с идентификатор 07079.10.1279 и с площ 74 кв.м по КККР на гр.Бургас, при
съседи: 07079.10.1291, 07079.10.1269, 07079.10.1272, 07079.10.1341, 07079.10.1280, и
- проектен имот с идентификатор 07079.10.1281 и с площ 116 кв.м по КККР на гр.Бургас, при
съседи: 07079.10.1291, 07079.10.1288, 07079.10.1289, 07079.10.1341, 07079.10.1287,
07079.10.1280.
Частта от ПИ с идентификатор 07079.10.952 по КККР на гр.Бургас, в размер на 2809 кв.м,
оставаща извън предмета на отчуждаването, отговаря на изискванията на чл.19 от Закона за
устройство на територията за образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот, като
същата е съответна на УПИ І-1280 в масив 10, местност Отманли, землище кв.Крайморие,
гр.Бургас, целият с площ 2810 кв.м, с отреждане „за мотел и ЗОХ“, съгласно влязла в сила Заповед
№ 3177/20.11.2015 г. на Зам.-кмет на Община Бургас. Видно от цитираните скици-проект, от тази
част се обособява проектен имот с идентификатор 07079.10.1280 по КККР на гр.Бургас, при
спазване изискването на чл.21, ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
В съответствие с изискванията на чл.22, ал.3 от ЗОС, с възлагателно писмо с изх.№ 70-003019/08.05.2020 г. на Община Бургас, е възложено на правоспособен независим оценител на
недвижими имоти, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България
/КНОБ/, изготвяне на пазарна оценка за определяне равностойно парично обезщетение на
предвидените за отчуждаване проектен имот с идентификатор 07079.10.1279 и с площ 74 кв.м по
КККР на гр.Бургас и проектен имот с идентификатор 07079.10.1281 и с площ 116 кв.м по КККР
на гр.Бургас. Оценителският доклад е предаден на 13.05.2020 г., видно от приемно-предавателен
протокол от същата дата.
При определяне на пазарната стойност на имотите, предмет на отчуждаване, оценителят е
взел предвид предназначението им преди влизане в сила на ПУП-ПП и е изследвал всички сделки
с имоти с подобни характеристики в близост до отчуждаваните имоти, регистрирани в Служба
по вписванията–Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано от
09.05.2019 г. до 08.05.2020 г., отговарящи на изискванията на § 1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС – „имоти
със сходни характеристики“ и „имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните имоти“, по които
поне едната от страните е търговец.
Заключението на оценителя е, че в изискуемия по закон срок има вписани 9 броя сделки,
отговарящи на изискванията.
В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на
чл.22, ал.5 от ЗОС, във връзка с § 1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС:
- равностойното парично обезщетение за отчуждаване на проектен имот с идентификатор
07079.10.1279 и с площ 74 кв.м по КККР на гр.Бургас е определено в размер на 4482,92 лева
(четири хиляди четиристотин осемдесет и два лева и деветдесет и две стотинки);
- равностойното парично обезщетение за отчуждаване на проектен имот с идентификатор
07079.10.1281 и с площ 116 кв.м по КККР на гр.Бургас е определено в размер на 7027,28 лева
(седем хиляди двадесет и седем лева и двадесет и осем стотинки);
Общият размер на определеното равностойно парично обезщетение за отчуждаване на
проектни имоти с идентификатори 07079.10.1279 и 07079.10.1281 по КККР на гр.Бургас възлиза
на 11 510,20 лева (единадесет хиляди петстотин и десет лева и двадесет стотинки).
С цел реализиране предвижданията на плана и във връзка с инвестиционна инициатива на
Община Бургас за изграждане на обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община
Бургас – етапно изпълнение“, проектни имоти с идентификатори 07079.10.1279 и 07079.10.1281
по КККР на гр.Бургас са включени в Раздел VI „Отчуждаване за обекти на публичната общинска
собственост“ на годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост
на Община Бургас за 2020 г., приета от Общински съвет–Бургас с Решение по т.4 от дневния ред
на проведеното на 28.01.2020 г. заседание /Протокол № 6/.
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В съответствие с изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОС, обявление за предстоящото
отчуждаване на имотите е публикувано на 19.05.2020 г. във вестниците „24 часа“, „Труд“ и
„Черноморски фар“, както и на интернет страницата на Община Бургас.
На 19.05.2020 г. обявлението е поставено на информационното табло на южната фасада на
сградата на Община Бургас с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Александровска“ № 26,
както и на съответното табло в административната сграда на дирекция „ЦАУ Приморие“ при
Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Христо Арнаудов“ № 15.
На 21.05.2020 г. обявлението е поставено на информационното табло в административната
сграда на дирекция „ЦАУ Приморие“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас,
ул.„Александровска“ № 83.
Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение, в
съответствие с предназначението на имотите преди влизане в сила на подробния устройствен
план, оценката е изготвена в предвидения в чл.22, ал.10 от ЗОС тримесечен срок преди издаване
на заповедта и е изтекъл едномесечният срок от публикуване на обявлението по чл.25, ал.1 от
ЗОС, установих, че са налице условията за издаване на настоящата заповед.
Предвид изложеното, на основание чл.101 от Закона за собствеността, чл.205, т.3 от Закона
за устройство на територията, чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост, и с
оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин,
З А П О В Я Д В А М:
І. ОТЧУЖДАВАМ:
- 74 (седемдесет и четири) кв.м реална част от ПИ с идентификатор 07079.10.952 (нула
седем нула седем девет точка едно нула точка девет пет две) и с площ 3000 (три хиляди) кв.м, с
трайно предназначение на територията: земеделска, категория 4, с начин на трайно ползване:
„ливада“ по одобрените КККР на гр.Бургас, при съседи: 07079.10.1341, 07079.10.1289,
07079.10.1288, 07079.10.1287, 07079.831.172, 07079.10.1291, 07079.10.1272, 07079.10.1269,
съответен на бивш УПИ І-6 в масив 10, местност Отманли, землище кв.Крайморие, гр.Бургас,
целият с площ 3000 кв.м, с отреждане „за мотел и ЗОХ“, която реална част е обособена в
самостоятелен проектен имот с идентификатор 07079.10.1279 (нула седем нула седем девет
точка едно нула точка едно две седем девет) и с площ 74 (седемдесет и четири) кв.м по КККР на
гр.Бургас, при съседи: 07079.10.1291, 07079.10.1269, 07079.10.1272, 07079.10.1341,
07079.10.1280, и
- 116 (сто и шестнадесет) кв.м реална част от ПИ с идентификатор 07079.10.952 (нула седем
нула седем девет точка едно нула точка девет пет две) и с площ 3000 (три хиляди) кв.м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, категория 4, с начин на трайно ползване: „ливада“
по одобрените КККР на гр.Бургас, при съседи: 07079.10.1341, 07079.10.1289, 07079.10.1288,
07079.10.1287, 07079.831.172, 07079.10.1291, 07079.10.1272, 07079.10.1269, съответен на бивш
УПИ І-6 в масив 10, местност Отманли, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, целият с площ 3000
кв.м, с отреждане „за мотел и ЗОХ“, която реална част е обособена в самостоятелен проектен
имот с идентификатор 07079.10.1281 (нула седем нула седем девет точка едно нула точка едно
две осем едно) и с площ 116 (сто и шестнадесет) кв.м по КККР на гр.Бургас, при съседи:
07079.10.1291, 07079.10.1288, 07079.10.1289, 07079.10.1341, 07079.10.1287, 07079.10.1280,
от собствениците на имотите – А. Стайкова с ЕГН *** и с постоянен адрес: ***, В. Стайков
с ЕГН *** и А. Стайкова с ЕГН ***, двамата с постоянен адрес: ***, за изграждане на обект:
„Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община Бургас – етапно изпълнение“, в
съответствие с влязъл в сила Подробен устройствен план–Парцеларен план /ПУП-ПП/ за
корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв.Крайморие, попадащо в обхвата на
устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а, 07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на
гр.Бургас, одобрен с Решение № 51-27/28.04.2015 г. на Общински съвет–Бургас.
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ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ обезщетение за собствениците на отчуждените имоти в общ размер на
11 510,20 лева (единадесет хиляди петстотин и десет лева и двадесет стотинки), разпределени,
както следва:
- 5 755,10 лева (пет хиляди седемстотин петдесет и пет лева и десет стотинки) – за А.
Стайкова с ЕГН ***, в качеството ѝ на собственик на ½ ид.ч. от проектен имот с идентификатор
07079.10.1279 и с площ 74 кв.м по КККР на гр.Бургас и ½ ид.ч. от проектен имот с идентификатор
07079.10.1281 и с площ 116 кв.м по КККР на гр.Бургас;
- 5 755,10 лева (пет хиляди седемстотин петдесет и пет лева и десет стотинки) – за В.
Стайков с ЕГН *** и А. Стайкова с ЕГН ***, в качеството им на собственици на ½ ид.ч. от
проектен имот с идентификатор 07079.10.1279 и с площ 74 кв.м по КККР на гр.Бургас и ½ ид.ч.
от проектен имот с идентификатор 07079.10.1281 и с площ 116 кв.м по КККР на гр.Бургас;
ІІІ. Сумата по т.ІІ да бъде преведена в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта,
по банкова сметка, открита от Община Бургас в „Общинска банка“ АД – клон Бургас, или по
предоставена от правоимащите банкова сметка в друга търговска банка.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на тази заповед имотите са обременени с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл.32, ал.1 от ЗОС.
V. Цитираните реални части от ПИ с идентификатор 07079.10.952 по КККР на гр.Бургас,
обособени в самостоятелен проектен имот с идентификатор 07079.10.1279 и с площ 74 кв.м по
КККР на гр.Бургас и самостоятелен проектен имот с идентификатор 07079.10.1281 и с площ 116
кв.м по КККР на гр.Бургас, да бъдат завзети след изплащане на определеното парично
обезщетение.
VІ. На основание чл.32, ал.3 от ЗОС, Община Бургас придобива отчуждените имоти без
тежести.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.25, ал.3 и ал.4 от ЗОС.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места – на информационното табло
на фасадата на сградата на Община Бургас с административен адрес: гр.Бургас,
ул.„Александровска“ № 26, както и в административните сгради на дирекция „ЦАУ Приморие“
при Община Бургас, съответно с административни адреси: гр.Бургас, ул.„Александровска“ № 83
и гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Христо Арнаудов“ № 15, на чиято територия се намират имотите.
Същата да се публикува и на интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Бургас пред Административен съд–Бургас в
14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас
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ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД
№ 1633/03.07.2020 г.
С Решение № 51-27/28.04.2015 г. на Общински съвет–Бургас е одобрен Подробен
устройствен план–Парцеларен план /ПУП-ПП/ за корекция на трасето на река Отманлийска,
землище кв.Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83,
07079/83а, 07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр.Бургас.
Решението е обнародвано в ДВ, бр.46 от 2015 г. Видно от съставения акт за резултатите
от приключилото му обявяване, цитираният ПУП-ПП е влязъл в сила на 29.07.2015 г.
Корекцията на трасето на река Отманлийска, землище кв.Крайморие, гр.Бургас засяга
частично поземлен имот в урбанизирана територия и земеделски такива, собственост на
физически лица, подробно описани в списъка на засегнатите имоти, неразделна част от
одобрения ПУП-ПП.
С писмо с изх.№ 58-00-8/2/31.03.2020 г. на началник отдел „Устройствено планиране и
архитектура“ в дирекция „Устройство на територията“ при Община Бургас e отправено
искане за предприемане на действия за прилагане на регулацията, което обосновава
необходимостта от провеждане на процедура по отчуждаване на частите от засегнатите
имоти, собственост на физически лица.
В обхвата на предвидените за отчуждаване имоти попада ПИ с идентификатор
07079.10.971 и с площ 7566 кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска,
категория 4, с начин на трайно ползване: „ливада“ по одобрените КККР на гр.Бургас, от който
са предвидени за отчуждаване 1258 кв.м реална част.
Горепосоченият ПИ е съответен на бивш имот № 010025 в м.Чеирите по недействаща
КВС на землище кв.Крайморие, гр.Бургас, целият с площ 7,568 дка, ½ ид.ч. от който е
собственост на И. Стойчева с ЕГН ***, видно от Нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот, вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 74, том 18, дело № 3303,
Вх.рег.№ 6730 от 05.06.2017 г., а другата ½ ид.ч. от същия е собственост на Ж. Кариотски с
ЕГН ***, в режим на СИО със съпругата му Ж. Кариотска с ЕГН ***, видно от Нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията–Бургас с №
66, том ХХV, дело № 5857, Вх.рег.№ 9550 от 29.10.2003 г., Нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 65, том ХХV, дело
№ 5856, Вх.рег.№ 9551 от 29.10.2003 г., Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот, вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 63, том ХХV, дело № 5853, Вх.рег.№ 9552
от 29.10.2003 г., и приложена служебна справка от дирекция „Гражданска регистрация на
населението“ при Община Бургас.
В хода на производството по отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 07079.10.971
по КККР на гр.Бургас е изготвен и внесен в СГКК–гр.Бургас проект за изменение на влезлите
в сила кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Бургас по отношение на ПИ с
идентификатори 07079.10.952, 07079.10.963, 07079.10.964, 07079.10.965 и 07079.10.971 по
КККР на гр.Бургас.
Видно от Скица-проект № 15-284622-24.03.2020 г., издадена от СГКК–гр.Бургас, за
реалната част от разглеждания поземлен имот, предмет на отчуждаване, е предвидено
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обособяване на проектен имот с идентификатор 07079.10.1283 и с площ 1258 кв.м по КККР
на гр.Бургас, при съседи: 07079.10.1286, 07079.10.1341, 07079.10.1282, 07079.10.1285.
Частта от ПИ с идентификатор 07079.10.971 по КККР на гр.Бургас, в размер на 6308 кв.м,
оставаща извън предмета на отчуждаването, отговаря на изискванията на чл.7 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.72 от Закона за
наследството, за образуване на самостоятелен имот. Видно от цитираната скица-проект, от
тази част се обособява проектен имот с идентификатор 07079.10.1285 по КККР на гр.Бургас,
при спазване изискването на чл.21, ал.3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
В съответствие с изискванията на чл.22, ал.3 от ЗОС, с възлагателно писмо с изх.№ 7000-3019/08.05.2020 г. на Община Бургас, е възложено на правоспособен независим оценител
на недвижими имоти, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в
България /КНОБ/, изготвяне на пазарна оценка за определяне равностойно парично
обезщетение на предвидения за отчуждаване проектен имот с идентификатор 07079.10.1283
и с площ 1258 кв.м по КККР на гр.Бургас. Оценителският доклад е предаден на 13.05.2020 г.,
видно от приемно-предавателен протокол от същата дата.
При определяне на пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаване, оценителят е
взел предвид предназначението му преди влизане в сила на ПУП-ПП и е изследвал всички
сделки с имоти с подобни характеристики в близост до отчуждавания имот, регистрирани в
Служба по вписванията–Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано
от 09.05.2019 г. до 08.05.2020 г., отговарящи на изискванията на § 1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС –
„имоти със сходни характеристики“ и „имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните
имоти“, по които поне едната от страните е търговец.
Заключението на оценителя е, че в изискуемия по закон срок има вписани 9 броя сделки,
отговарящи на изискванията.
В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на
чл.22, ал.5 от ЗОС, във връзка с § 1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС, равностойното парично
обезщетение за отчуждаване на проектен имот с идентификатор 07079.10.1283 и с площ 1258
кв.м по КККР на гр.Бургас е определено в размер на 30 242,32 лева (тридесет хиляди двеста
четиридесет и два лева и тридесет и две стотинки).
С цел реализиране предвижданията на плана и във връзка с инвестиционна инициатива
на Община Бургас за изграждане на обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска,
Община Бургас – етапно изпълнение“, проектен имот с идентификатор 07079.10.1283 по
КККР на гр.Бургас е включен в Раздел VI „Отчуждаване за обекти на публичната общинска
собственост“ на годишната Програма за управление и разпореждане с общинската
собственост на Община Бургас за 2020 г., приета от Общински съвет–Бургас с Решение по
т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание /Протокол № 6/.
В съответствие с изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОС, обявление за предстоящото
отчуждаване на имота е публикувано на 19.05.2020 г. във вестниците „24 часа“, „Труд“ и
„Черноморски фар“, както и на интернет страницата на Община Бургас.
На 19.05.2020 г. обявлението е поставено на информационното табло на южната фасада
на сградата на Община Бургас с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Александровска“ №
26, както и на съответното табло в административната сграда на дирекция „ЦАУ Приморие“
при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Христо
Арнаудов“ № 15.
На 21.05.2020 г. обявлението е поставено на информационното табло в
административната сграда на дирекция „ЦАУ Приморие“ при Община Бургас, с
административен адрес: гр.Бургас, ул.„Александровска“ № 83.
Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение, в
съответствие с предназначението на имота преди влизане в сила на подробния устройствен
план, оценката е изготвена в предвидения в чл.22, ал.10 от ЗОС тримесечен срок преди
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издаване на заповедта и е изтекъл едномесечният срок от публикуване на обявлението по
чл.25, ал.1 от ЗОС, установих, че са налице условията за издаване на настоящата заповед.
Предвид изложеното, на основание чл.101 от Закона за собствеността, чл.205, т.3 от
Закона за устройство на територията, чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от Закона за общинската
собственост, и с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин,
З А П О В Я Д В А М:
І. ОТЧУЖДАВАМ 1258 (хиляда двеста петдесет и осем) кв.м реална част от ПИ с
идентификатор 07079.10.971 (нула седем нула седем девет точка едно нула точка девет
седем едно) и с площ 7566 (седем хиляди петстотин шестдесет и шест) кв.м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, категория 4, с начин на трайно ползване:
„ливада“ по одобрените КККР на гр.Бургас, при съседи: 07079.10.1286, 07079.10.1341,
07079.10.907, 07079.10.1282, съответен на бивш имот № 010025 в местност Чеирите по
недействаща КВС на землище кв.Крайморие, гр.Бургас, която реална част е обособена в
самостоятелен проектен имот с идентификатор 07079.10.1283 (нула седем нула седем девет
точка едно нула точка едно две осем три) и с площ 1258 (хиляда двеста петдесет и осем) кв.м
по КККР на гр.Бургас, при съседи: 07079.10.1286, 07079.10.1341, 07079.10.1282,
07079.10.1285, от собствениците на имота – И. Стойчева с ЕГН *** и с постоянен адрес: ***,
Ж. Кариотски с ЕГН *** и Ж. Кариотска с ЕГН ***, двамата с постоянен адрес: ***, за
изграждане на обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община Бургас –
етапно изпълнение“, в съответствие с влязъл в сила Подробен устройствен план–Парцеларен
план /ПУП-ПП/ за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв.Крайморие,
попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а, 07079/88, 07079/91
по одобрения ОУП на гр.Бургас, одобрен с Решение № 51-27/28.04.2015 г. на Общински
съвет–Бургас.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ обезщетение за собствениците на отчуждената част от имота в общ
размер на 30 242,32 лева (тридесет хиляди двеста четиридесет и два лева и тридесет и две
стотинки), разпределени, както следва:
- 15 121,16 лева (петнадесет хиляди сто двадесет и един лева и шестнадесет стотинки) –
за И. Стойчева с ЕГН ***, в качеството ѝ на собственик на ½ ид.ч. от проектен имот с
идентификатор 07079.10.1283 и с площ 1258 кв.м по КККР на гр.Бургас;
- 15 121,16 лева (петнадесет хиляди сто двадесет и един лева и шестнадесет стотинки) –
за Ж. Кариотски с ЕГН *** и Ж. Кариотска с ЕГН ***, в качеството им на собственици на
½ ид.ч. от проектен имот с идентификатор 07079.10.1283 и с площ 1258 кв.м по КККР на
гр.Бургас;
ІІІ. Сумата по т.ІІ да бъде преведена в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта,
по банкова сметка, открита от Община Бургас в „Общинска банка“ АД – клон Бургас, или по
предоставена от правоимащите банкова сметка в друга търговска банка.
ІV. Ако към момента на влизане в сила на тази заповед имотът е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл.32, ал.1 от ЗОС.
V. Цитираната реална част от ПИ с идентификатор 07079.10.971 по КККР на гр.Бургас,
обособена в самостоятелен проектен имот с идентификатор 07079.10.1283 и с площ 1258 кв.м
по КККР на гр.Бургас, да бъде завзета след изплащане на определеното парично обезщетение.
VІ. На основание чл.32, ал.3 от ЗОС, Община Бургас придобива отчуждения имот без
тежести.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.25, ал.3 и ал.4 от ЗОС.
Копие от заповедта да се постави на определените за това места – на информационното
табло на фасадата на сградата на Община Бургас с административен адрес: гр.Бургас,
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ул.„Александровска“ № 26, както и в административните сгради на дирекция „ЦАУ
Приморие“ при Община Бургас, съответно с административни адреси: гр.Бургас,
ул.„Александровска“ № 83 и гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Христо Арнаудов“ № 15, на чиято
територия се намира имотът. Същата да се публикува и на интернет страницата на Община
Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Бургас пред Административен съд–Бургас
в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
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