З А П О В Е Д
№ РД-09-688/28.07.2020г.
гр. Камено
В изпълнение на Решение по т. 17 от Протокол № 7 от 16.04.2020 г. на
Общински съвет – Камено, е издадена Заповед № РД-09-401 от 02.06.2020г. на
Кмета на Община Камено, с която се разрешава прекратяването на съсобственост
между Община Камено и съсобствениците –Антоанета Венциславова Атанасова и
Иван Господинов Райков, чрез продажба частта на общината в размер на ½ ид.ч.
от масивна сграда на един и два етажа, със застроена площ от 486 (четиристотин
осемдесет и шест) кв.м., находяща се в УПИ I (едно римско), в квартал 74
(седемдесет и четири), по плана на с. Ливада, общ. Камено, обл. Бургас, целият с
площ от 2230 (две хиляди двеста и тридесет) кв.м., при граници и съседи: изток –
улица; запад – улица; север – улица; юг – улица; за сумата от 29 150.00 (двадесет
и девет хиляди сто и петдесет) лева, без ДДС.
В същата Заповед № РД-09-401 от 02.06.2020г., е определен и срокът за
заплащане на определената цена, заедно с дължимите данъци, режийни разноски
и разходи, който е едномесечен от връчването на Заповедта.
Заповедта
е
връчена
на
съсобствениците
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс, чрез изпращане на уведомително писмо с
обратни разписки и на двамата съсобственици. Видно от върнатите обратни
разписки писмата са получени съответно на 10.06.2020г. от синът на Антоанета
Венциславова Атанасова – Антон Стоянов Атанасов и на 10.06.2020г. от Иван
Господинов Райков. Определеният срок за плащане по Заповед № РД-09401/02.06.2020г. е изтекъл, но плащане от страна на съсобствениците – Антоанета
Венциславова Атанасова и Иван Господинов Райков не е извършено.
Предвид гореизложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.61, ал.3
от НРПУРОИ и във връзка със Заповед № РД-09-401/02.06.2020 год.,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. ОТМЕНЯМ Заповед № РД-09-401/02.06.2020 год. на Кмета на Община
Камено, за прекратяването на съсобственост между Община Камено и
съсобствениците – Антоанета Венциславова Атанасова и Иван Господинов
Райков, чрез продажба частта на общината, както следва:

- ½ ид.ч. от масивна сграда на един и два етажа, със застроена площ от 486
(четиристотин осемдесет и шест) кв.м., находяща се в УПИ I (едно римско), в
квартал 74 (седемдесет и четири), по плана на с. Ливада, общ. Камено, обл.
Бургас, целият с площ от 2230 (две хиляди двеста и тридесет) кв.м., при граници и
съседи: изток – улица; запад – улица; север – улица; юг – улица; за сумата от
29 150.00 (двадесет и девет хиляди сто и петдесет) лева, без ДДС;
2. ПРЕКРАТЯВАМ процедура по прекратяване на съсобственост, открита
със Заповед № РД-09-401 от 02.06.2020г., в изпълнение на Решение по т. 17 от
Протокол № 7 от 16.04.2020 г. на Общински съвет – Камено.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще изпълнявам лично.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение, като се обяви на таблото на общината и на електронния
сайт.
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