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ЗАПОВЕД
№ 261
гр. Мездра, 25.04.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с
Протокол № 55 от 25.04.2019 г. на Общински съвет - гр. Мездра, с който е прието
Решение № 693 за принудително отчуждаване на земеделски имоти в землището на
с.Дърманци и влязъл в сила на 17.06.2019 г. Подробен устройствен план (парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия) за обект ”Общински път – връзка с новото кръгово пътно кръстовище на път
І-1 с пътя за с.Дърманци, на км.163+020 на път І-1 (Е 79) Мездра – Ботевград”. Същите
имоти са включени в Годишна програма за управление и разпореждане с имоти за 2019 г.
на основание чл.8, ал.9 , т.5 от ЗОС и са приети с Решение № 746 от Протокол №
60/29.08.2019 г. на Общински съвет – Мездра
ОТЧУЖДАВАМ:
за изграждането на обект ”Общински път – връзка с новото кръгово пътно
кръстовище на път І-1 с пътя за с.Дърманци, на км.163+020 на път І-1 (Е 79) Мездра –
Ботевград” на следните имоти частна собственост:
1. Поземлен имот с проектен идентификатор 24668.13.92 (незастроен), м. «Полето»
с площ на отчуждението 618 кв.м, с НТП – нива, трета категория , образуван от
имот с идентификатор 24668.13.58 , целият с площ от 2038 кв.м.
Имотът е собственост на н-ци С. И. Т - б.ж на с.Дърманци, съгласно
решение за възстановяване право на собственост № 45/19.09.1997 г. на Поземлена
комисия –Мездра по КККР на с.Дърманци, общ.Мездра, одобрени със Заповед №
РД-18-928/18.12.2017 г. на ИД на АГКК и удостоверение за наследници №
3/08.01.2019 г. подлежащ на отчуждаване съгласно одобрен ПУП, определям
сумата за парично обзщетение в размер на 402,00 лв. ( четиристотин и два лева),
разпределена на собствениците както следва:
1. С. Й. З – 1/20 ид.ч – 20,10 лв. (двадесет лева и десет ст.);
2. М. Х. З – 1/20 ид.ч – 20,10 лв. (двадесет лева и десет ст.);
3. Е. И. К – 1/10 ид.ч – 40,20 лв. (четиридесет лева и двадесет ст.);
4. В. Ц. Е – 1/30 ид.ч – 13,40 лв. (тринадесет лева и четиридесет ст.);
5. Р. Ц. С. -1/30 ид.ч – 13,40 лв. (тринадесет лева и четиридесет ст.);
6. Илиян Цветанов Петков - 1/30 ид.ч – 13,40 лв. (тринадесет лева и четиридесет
ст.);
7. Д. С. П -1/20 ид.ч – 20,10 лв. (двадесет лева и десет ст.);
8. С. С. И -1/20 ид.ч – 20,10 лв. (двадесет лева и десет ст.);
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9. А. К. И - 1/60 ид.ч – 6,70 лв. (шест лева и седемдесет ст.);
10. Д. И. И - 1/60 ид.ч – 6,70 лв. (шест лева и седемдесет ст.);
11. С. И. И - 1/60 ид.ч – 6,70 лв. (шест лева и седемдесет ст.);
12. Т. П. И. - 1/20 ид.ч – 20,10 лв. (двадесет лева и десет ст.);
13. Л. И. Т -1/20 ид.ч – 20,10 лв. (двадесет лева и десет ст.);
14. Т. И. К-1/20 ид.ч – 20,10 лв. (двадесет лева и десет ст.);
15. Т. А. Г- 1/10 ид.ч – 40,20 лв. (четиридесет лева и двадесет ст.);
16. Ц. И. Х - 1/40 ид.ч – 10,05 лв. (десет лева и пет ст.);
17. И. И. К - 1/40 ид.ч – 10,05 лв. (десет лева и пет ст.);
18. Р. И. К - 1/20 ид.ч – 20,10 лв. (двадесет лева и десет ст.);
19. В. К. И -1/10 ид.ч – 40,20 лв. (четиридесет лева и двадесет ст.);
20. Й. М. И - 1/20 ид.ч – 20,10 лв. (двадесет лева и десет ст.);
21. Н. В. Н - 1/40 ид.ч – 10,05 лв. (десет лева и пет ст.);
22. Р. В. Н- 1/40 ид.ч – 10,05 лв. (десет лева и пет ст.).
2. Поземлен имот с проектен идентификатор 24668.11.5 (незастроен), м. «Острога»
с площ на отчуждението 804 кв.м, с НТП – нива, трета категория.
Имотът е собственост на н-ци Н. В. Х и н-ци Мария Петрова Вътова - б.ж на
с.Дърманци съгласно решение за възстановяване право на собственост №
45/19.09.1997 г. на Поземлена комисия –Мездра по КККР на с.Дърманци,
общ.Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-928/18.12.2017 г. на ИД на АГКК, и
удостоверение за наследници № 1/08.01.2019 г. и № 2/08.01.2019 г. подлежащ на
отчуждаване съгласно одобрен ПУП, определям сумата за парично обезщетение
в размер на 523,00 лв. (петстотин двадесет и три лева) , разпределена на
собствениците както следва:
1. Х. Т. Х – 13/360 ид.ч–18,88 лв. (осемнадесет лева и осемдесет и осем ст.);
2. М. Т. Х – 13/360 ид.ч – 18,88 лв. (осемнадесет лева и осемдесет и осем ст.);
3. Е. Т. Х – 13/360 ид.ч – 18,88 лв. (осемнадесет лева и осемдесет и осем ст.);
4. Ц. Х. М – 13/120 ид.ч – 56,66 лв. (петдесет и шест лева и шестдесет и шест
ст.);
5. М. И. П – 13/240 ид.ч – 28,34 лв. (двадесет и осем лева и тридесет и четири
ст.);
6. Ц. П. С– 13/240 ид.ч – 28,34 лв. (двадесет и осем лева и тридесет и четири ст.);
7. Б. П. Н. - 13/240 ид.ч – 28,34 лв. (двадесет и осем лева и тридесет и четири
ст.);
8. Г. П. С - 13/240 ид.ч – 28,34 лв. (двадесет и осем лева и тридесет и четири ст.);
9. Г. Ц. В- 13/360 ид.ч–18,88 лв. (осемнадесет лева и осемдесет и осем ст.);
10. И. Й. В - 13/360 ид.ч–18,88 лв. (осемнадесет лева и осемдесет и осем ст.);
11. Ц. Й. В - 13/360 ид.ч–18,88 лв. (осемнадесет лева и осемдесет и осем ст.);
12. В. Н. В - 13/360 ид.ч–18,88 лв. (осемнадесет лева и осемдесет и осем ст.);
13. Х. Н. В – 13/360 ид.ч–18,88 лв. (осемнадесет лева и осемдесет и осем ст.);
14. Е. К. В - 13/360 ид.ч–18,88 лв. (осемнадесет лева и осемдесет и осем ст.);
15. Д. С. М -13/120 ид.ч – 56,66 лв. (петдесет и шест лева и шестдесет и шест ст.);
16. И. С. М- 13/120 ид.ч – 56,66 лв. (петдесет и шест лева и шестдесет и шест ст.);
17. В. Ц. Ц – 2/270 ид.ч– ,87 лв. (три лева и осемдесет и седем ст.).
18. А.В. В - 2/270 ид.ч – 3,87 лв. (три лева и осемдесет и седем ст.);
19. Е. В. Р - 2/270 ид.ч – 3,87 лв. (три лева и осемдесет и седем ст.);
20. Ц. Е. А – 2/90 ид.ч – 11,62 лв. (единадесет лева и шесдесет и две ст.);
21. А. Л. Б -2/90 ид.ч – 11,62 лв. (единадесет лева и шесдесет и две ст.);
22. Е. Л. Б -2/90 ид.ч – 11,62 лв. (единадесет лева и шесдесет и две ст.);
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23. В. К. Ц -2/90 ид.ч – 11,62 лв. (единадесет лева и шесдесет и две ст.);
24. Л. К. Т. -2/90 ид.ч – 11,62 лв. (единадесет лева и шесдесет и две ст.);
3. Поземлен имот с проектен идентификатор 24668.11.39 (незастроен), м. «Край
Искъра» с площ на отчуждението 669 кв.м, с НТП – нива, седма категория ,
образуван от имот с идентификатор 24668.11.37 , целият с площ от 11183 кв.м ,
собственост на «С.Т. СЛЪНЧЕВ РАЙ» ЕООД , ЕИК 200254196, представлявано
от С. Т по КККР на с.Дърманци, общ.Мездра, одобрени със Заповед № РД-18928/18.12.2017 г. на ИД на АГКК с нотариален акт № 140, т. II, рег. 1515, д.
161/20.05.2016 г. подлежащ на отчуждаване съгласно одобрен ПУП, определям
сумата за парично обезщетение в размер на 113,00 лв. (сто и тринадесет лева);
Имотите частна собственост – намиращи се в землището на с.Дърманци,
общ.Мездра са подробно описани в приложението към настоящата заповед по вид, площ,
местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
Средствата необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на
имотите са за сметка на община Мездра.
С Удостоверение № РД42-10/07.04.2020 г. на Комисията за земеделски земи при
Министерство на земеделието и храните е променено предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди.
С Решение № ВР-13-ПР/2019 на Регионалната инспекция по околната среда и
водите Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, е решено да не се извършва оценка за обекта, тъй
като няма вероятност същият да окаже значително отрицателно въздействие върху
природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване
защитени зони.
След влизането в сила на настоящата заповед сумите се внасят в «Банка ДСК»,
клон Мездра и след 01.06.2020 г. започва изплащането на определеното обезщетение по
сметка на правоимащите лица .
На основание чл.25, ал.3 от ЗОС, след влизане в сила на заповедта копие от
същата следва да се постави на определените за това места в сградата на общината и на
кметството в населеното място, на чиято територия се намират имотите, предмет на
отчуждаването, и се публикува на интернет страницата на общината.
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61, ал.2
от АПК .
Заповедтта може да се обжалва пред Административен съд – Враца по реда на
АПК в 14 дневен срок от съобщаването й.
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