
KOTEL
MUNICIPALITY

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № 91-00-2 / 03.01.2023 година

на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС),

СЪОБЩАВАМ,
че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС,

е издадена Заповед № РД-13-1 от 03.01.2023 г. на Кмета на Община Котел
за отчуждаване на реална част с площ 606 кв. м. от поземлен имот с
идентификатор 53919.35.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Орлово, одобрени със Заповед № РД-18-1613/18.09.2018 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местността „АЧ АРАСЪ“,
целият с площ 3 598 кв. м., трайно предназначение на територията:
Земеделска; начин на трайно ползване: Нива, категория: 8 (осма), стар номер
000092, която реална част съгласно влязъл в сила ПУР-ПЗ в обхват на ПИ
№№ 53919.35.84, 53919.35.92, 53919.35.204, 53919.35.205, 53919.35.207 и
53919.35.209 по КККР на с. Орлово, одобрен с Решение № 375 от 29.11.2021
г. на Общински съвет - Котел, попада в поземлен имот с идентификатор
53919.35.84 по КККР на селото, съгласно СКИЦА ПРОЕКТ № 15-528462-
17.05.2022 г. издадена от СГКК – Сливен, отговарящ на Санитарно-
охранителна зона - пояс Іви, около водовземно съоръжение за питейно-битово
водоснабдяване на територията на с. Орлово, община Котел - дренаж
„Аладжа бунар“, учредена със Заповед № 04 от 03.05.2006 г. на Директора на
Басейнова дирекция за черноморски район с център Варна, за задоволяване
на неотложни общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин.

Собственици на гореописания имот са наследниците на Мехмед
Мехмедов Мусов, бивш жител на с. Орлово, общ. Котел, съгласно Решение
на ПК по чл. 14, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ), за
възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 27014 от
29.10.1998 г., издадено от ОСЗГ гр. Котел.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на
интернет страницата на Община Котел.
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