ОБЯВЛЕНИЕ
във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод издадена заповед № РД 15-1651 от 05.12.2016
год. на Кмета на Община Сливен за принудително изземване от „Агрототал“ ЕООД с
управител Валери Христов Райков на общински имоти - частна общинска собственост,
находящи се в гр. Сливен, кв. „Клуцохор“, представляващи части от поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 67338.545.272, актуван с АОС №3429/17.03.2016г., ПИ с
идентификатор 67338.545.303, актуван с АОС № 1561/16.12.2003г. и част от улица о.т.
683а до о.т. 683б, с предоставени права за управление върху частите от имотите на
Кмета на Община Сливен

Отдел „Общинска собственост“ при Община Сливен, на основание чл. 61, ал.3
от АПК,
съобщава на Валери Христов Райков с постоянен адрес: гр. Сливен, кв.“Клуцохор“,
бл.16, вх.А, ет.2, ап.5, в качеството му на управител на „Агрототал“ ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.“Великокняжевска“ №123,
че е издадена заповед РД 15-1651 от 05.12.2016 год. на Кмета на Община Сливен за
принудително изземване на държани от „Агрототал“ ЕООД общински терени, частна
общинска собственост, находящи се в гр. Сливен, кв. „Клуцохор“, представляващи
части от ПИ с идентификатор 67338.545.272, актуван с АОС №3429/17.03.2016г., ПИ с
идентификатор 67338.545.303, актуван с АОС № 1561/16.12.2003г. и част от улица о.т.
683а до о.т. 683б, върху които е обособена площадка за търговия на дърва за огрев (на
открито), заградена с лека прозирна ограда и са складирани дърва за огрев и поставени
два броя фургони.
Срок за доброволно освобождаване на частите от общински имоти 14
(четиринадесет) дни от съобщаване на заповедта.
Изпълнението на заповедта по административен ред ще се извърши в 10,00 часа
на 7 (седми) работен ден след изтичане на срока, определен за доброволно
освобождаване на частите от общински имоти със съдействието на органите на ОД на
МВР Сливен.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез
Община Сливен пред Административен съд – Сливен.
Съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОС обжалването не спира изпълнението й.
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