ОБЩИНА НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ
№ 3

Днес 20.08.20012 год. се събра комисията назначена със Заповед №125/10.03.2008 г., в състав:
1.	инж.Жулиета Горанова-началник отдел „Устройство на
територията" при общинска администрация -Несебър;
2.	арх.Атанас        Пинков-архитект        при        общинска
администрация -Несебър;
3.	Анна Радкова Желева-гр.Бургас-л ицензиран оценител
със      сертификат      за     оценителска      правоспособност
№100100707/14.12.2009 год.
на Кмета на Община Несебър във връзка с възлагателно писмо на община Несебър №92-00-598 от 21.06.2012 год. за определяне на справедлива пазарна стойност на сервитут към довеждащи канализационни колектори от КПС 10 и КПС10А разположени в ПИ 51500.503.37, землище гр.Несебър до ПСОВ Равда в ПИ 00833.5.108 и 00833.5.355, м-ст "Пречиствателна", землище гр.Ахелой и представената за приемане експертна оценка.
Комисията, във връзка със законосъобразното провеждане на предвидените в Закона за устройство на територията процедури процедури във връзка с разпоредбите на чл.193 от ЗУТ и на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ, като разгледа експертната оценка, изготвени от лицензиран оценител
РЕШИ:
Приема изготвената от лицензиран оценител „Финконсулт-Бургас"ООД представлявано от Елена Обрейкова - сертификат №900200068/2010 год. за определяне на справедлива пазарна стойност на сервитут към довеждащи канализационни колектори от КПС 10 и КПС10А разположени в ПИ 51500.503.37, землище гр.Несебър до ПСОВ Равда в ПИ 00833.5.108 и 00833.5.355, м-ст "Пречиствателна", землище гр.Ахелой.
Приема пазарната стойност на сервитута за следните имоти: землище с.Равда- ПИ 61056.52.5 собственост на Галина Йовчева и др. на площ от 24.99 кв.м. на стойност 71 лева, ПИ 61056.55.1 собственост на Василка Голева и др, на площ от 78.22 кв.м. на стойност 221 лева, ПИ 61056.54.18 на площ от 4969.53 кв.м. на стойност от 14012 лева собственост на РБългария и ПИ 61056.46,3 на площ от 31.37 кв.м. на стойност 89 лева собственост на Атанас Костадинов Нешев и Траян Костов Нешев.


Неразделна част от настоящото решение са оригиналите на експертните оценки , изготвени от лицензирания оценител, където са описани подробно стойностите на сервитутите на всички засегнати имоти поименно.
Настоящото решение може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок чрез Община Несебър пред Административен съд - Бургас.
file_0.png

file_1.wmf


КОМИ
1.
. Атанас Пинков»
З
/ Анна Радкови Желева /
 


