
 
О  Б  Щ  И  Н  А    М  А  Л  К  О    Т  Ъ  Р  Н  О  В  О 

 
З  А  П  О  В  Е  Д 

 
№ ....186.../20.06.2011 год. 

 
Към Заповед № 425/04.11.2010 г., на основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и влязъл в сила подробен устройствен план за реконструкция и 

разширяване на пътя, водещ до обект ”Депо за твърди битови отпадъци” в м. „Мечкобиево, 
 

О Т Ч У Ж Д А В А М: 
 
Част от поземлен имот с идентификатор 46663.45.8 в землището на гр. Малко Търново – отредена 
като път, съгласно влязъл в сила ПУП, с площ 0,149 дка, в землището на гр. Малко Търново, целият 

с площ 11,000 дка, собственост на наследниците на Станьо Апостолов Чоруков: 
 

Мария Николова Станева гр. Велинград, ул. ”Осми март” № 24 

Христо Николов Станев гр. Малко Търново, к-с ”Изток” бл. 16, вх. Б, ет. 3 

Апостол Станев Чоруков гр. Малко Търново, ул. ”Шипка” № 23  

Ирина Станева Дикова гр. М. Търново, ул. ”Г. С. Раковски” № 25 

Янко Станев Апостолов гр. Бургас, к-с  ”Лазур” бл. 75, ет. 11 

Антон Станев Апостолов гр. Бургас, к-с ”Меден рудник” бл. 32, вх. 3, ет. 1 

 
 за реализирането на следната общинска нужда: реконструкция и разширяване на пътя, водещ до 

обект ”Депо за твърди битови отпадъци” в м. „Мечкобиево, съгласно влязъл в сила подробен 
устройствен план.  
 Като обезщетение за гореописания имот, нареждам собствениците да получат сумата общо 
от 31.29 лв. /тридесет и един лева и 29 ст./, разпределена между тях както следва:  
 

Мария Николова Станева 3.13 лв. 

Христо Николов Станев 3.13 лв. 

Апостол Станев Чоруков 6.26 лв. 

Ирина Станева Дикова 6.26 лв. 

Янко Станев Апостолов 6.26 лв. 

Антон Станев Апостолов 6.26 лв. 

 
представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител. 
 Определеното в настоящата заповед обезщетение, след влизането й в сила ще бъде внесено 
от Община Малко Търново в посочените от правоимащите лица банкови сметки в съответната 
посочена от тях търговска банка или в брой на касата на общината. 
 Заповедта да се връчи на собствениците по реда на Административнопроцесуалния кодекс.   

Изпълнението й възлагам на Главния счетоводител на общината и началник отдел 
„Общинска собственост”. 
 Настоящата заповед подлежи на обжалване пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от връчването й. 
 
 
 

ИВАН ИВАНОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

             

 
Петя Станева 

Началник отдел „Общ. собственост” 



 

 
О  Б  Щ  И  Н  А    М  А  Л  К  О    Т  Ъ  Р  Н  О  В  О 

 
З  А  П  О  В  Е  Д 

 
№ ...187./20.06.2011 год. 

 
Към Заповед № 426/04.11.2010 г. На основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и влязъл в сила подробен устройствен план за реконструкция и 

разширяване на пътя, водещ до обект ”Депо за твърди битови отпадъци” в м. „Мечкобиево, 
 

О Т Ч У Ж Д А В А М: 
 
Част от поземлен имот с идентификатор 46663.45.9 в землището на гр. Малко Търново – отредена 
като път, съгласно влязъл в сила ПУП, с площ 0,263 дка, в землището на гр. Малко Търново, целият 

с площ 4,000 дка, собственост на наследниците на Райко Петков Шовлиговски: 
 

Румен Желязков Петков гр. Пловдив, ул. ”Тракия” № 59, вх. Б, ет. 3, ап. 16 

Елена Желязкова Илиева гр. Пловдив, ул. ”Асен Христофоров”№ 4, ет.10, ап.57 

Румен Петков Райков с. Радко Димитриево, обл. Шумен, ул. „Провадийско 
шосе” № 33  

Пламен Петков Райков гр. Шумен, ул. ”Осми март” № 26, вх. 1, ет. 3, ап. 8 

 
 за реализирането на следната общинска нужда: реконструкция и разширяване на пътя, водещ до 

обект ”Депо за твърди битови отпадъци” в м. „Мечкобиево, съгласно влязъл в сила подробен 
устройствен план.  
 Като обезщетение за гореописания имот, нареждам собствениците да получат сумата общо 
от 55.23 лв. /петдесет и пет лева и 23 ст./, разпределена между тях както следва:  
 

Румен Желязков Петков 13.80 лв. 

Елена Желязкова Илиева 13.80 лв. 

Румен Петков Райков 13.80 лв. 

Пламен Петков Райков 13.80 лв. 

 
представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител. 
 Определеното в настоящата заповед обезщетение, след влизането й в сила ще бъде внесено 
от Община Малко Търново в посочените от правоимащите лица банкови сметки в съответната 
посочена от тях търговска банка или в брой на касата на общината. 
 Заповедта да се връчи на собствениците по реда на Административнопроцесуалния кодекс.   

Изпълнението й възлагам на Главния счетоводител на общината и началник отдел 
„Общинска собственост”. 
 Настоящата заповед подлежи на обжалване пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от връчването й. 
 
 

 

ИВАН ИВАНОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 
Петя Станева 
Началник отдел „Общ. собственост” 

 



 

 

 

 
О  Б  Щ  И  Н  А    М  А  Л  К  О    Т  Ъ  Р  Н  О  В  О 

 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ ........188..../20.06.2011 год. 
 
Към Заповед № 427/04.11.2010 год. На основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и влязъл в сила подробен устройствен план за реконструкция и 

разширяване на пътя, водещ до обект ”Депо за твърди битови отпадъци” в м. „Мечкобиево, 
 

О Т Ч У Ж Д А В А М: 
 
Част от поземлен имот с идентификатор 46663.45.11 в землището на гр. Малко Търново – отредена 
като път, съгласно влязъл в сила ПУП, с площ 0,480 дка, в землището на гр. Малко Търново, целият 

с площ 10,000 дка, собственост на наследниците на Стоян Киров Борносузов: 
 

Мара Желязкова Борносузова гр. Малко Търново, ул. ”Зеленика” № 12 

Марияна Кирилова Николова гр. Малко Търново, ул. ”Цар Калоян” № 3 

Желязко Кирилов Стоянов гр. Бургас,ж.к. ”Зорница”бл. 5, вх. 3, ет. 1,ап. 1 

Русин Стоянов Борносузов гр. Бургас,ж.к. ”Меден рудник”бл. 87, вх. 2, ет. 7,ап.37 

Тодор Стоянов Борносузов гр. Малко Търново, ул. ”България” № 42 

 
 за реализирането на следната общинска нужда: реконструкция и разширяване на пътя, водещ до 

обект ”Депо за твърди битови отпадъци” в м. „Мечкобиево, съгласно влязъл в сила подробен 
устройствен план.  
 Като обезщетение за гореописания имот, нареждам собствениците да получат сумата общо 
от 100,80 лв. /сто лева и 80 ст./, разпределена между тях както следва:  
 

Мара Желязкова Борносузова 11.20 лв. 

Марияна Кирилова Николова 11.20 лв. 

Желязко Кирилов Стоянов 11.20 лв. 

Русин Стоянов Борносузов 33.60 лв. 

Тодор Стоянов Борносузов 33.60 лв. 

 
представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител. 
 Определеното в настоящата заповед обезщетение, след влизането й в сила ще бъде внесено 
от Община Малко Търново в посочените от правоимащите лица банкови сметки в съответната 
посочена от тях търговска банка или в брой на касата на общината. 
 Заповедта да се връчи на собствениците по реда на Административнопроцесуалния кодекс.   

Изпълнението й възлагам на Главния счетоводител на общината и началник отдел 
„Общинска собственост”. 
 Настоящата заповед подлежи на обжалване пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от връчването й. 
 
 

ИВАН ИВАНОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 
Петя Станева 
Началник отдел „Общ. собственост” 



 

 

 

О  Б  Щ  И  Н  А    М  А  Л  К  О    Т  Ъ  Р  Н  О  В  О 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ .....189..../20.06.2011 год. 
 

Към Заповед № 428/04.11.2010 год., на основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост и влязъл в сила подробен устройствен план за реконструкция и 

разширяване на пътя, водещ до обект ”Депо за твърди битови отпадъци” в м. „Мечкобиево, 
 

О Т Ч У Ж Д А В А М: 
 
Част от поземлен имот с идентификатор 46663.45.12 в землището на гр. Малко Търново – отредена 
като път, съгласно влязъл в сила ПУП, с площ 0,267 дка, в землището на гр. Малко Търново, целият 

с площ 6,000 дка, собственост на наследниците на Георги Райчев Зидаров: 
 

Живка Георгиева Ченгелиева гр. Бургас, ж.к. ”Зорница” бл.2, вх. 1, ап. 28 

Живка Димитрова Райчева гр. Бургас, ж.к. ”Зорница” бл.15, вх. 3, ет. 3 

Еленка Василева Янакиева гр. Бургас, ул. ”К. Величков” № 29, вх. Д, ет. 5, ап. 9 

 Катя Георгиева Николова гр. Бургас, ул. ”Г. С. Раковски” № 66 

Деница Георгиева Даскалова гр. Бургас, ул. ”К. Величков” № 29, вх. 4, ет. 8, ап. 15 

 
 за реализирането на следната общинска нужда: реконструкция и разширяване на пътя, водещ до 

обект ”Депо за твърди битови отпадъци” в м. „Мечкобиево, съгласно влязъл в сила подробен 
устройствен план.  
 Като обезщетение за гореописания имот, нареждам собствениците да получат сумата общо 
от 56,07 лв. /петдесет и шест лева и 07 ст./, разпределена между тях както следва:  
 

Живка Георгиева Ченгелиева 18.69 лв. 

Живка Димитрова Райчева 18.69 лв. 

Еленка Василева Янакиева 9.35 лв. 

 Катя Георгиева Николова 4.67 лв. 

Деница Георгиева Даскалова 4.67 лв. 

 
представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител. 
 Определеното в настоящата заповед обезщетение, след влизането й в сила ще бъде внесено 
от Община Малко Търново в посочените от правоимащите лица банкови сметки в съответната 
посочена от тях търговска банка или в брой на касата на общината. 
 Заповедта да се връчи на собствениците по реда на Административнопроцесуалния кодекс.   

Изпълнението й възлагам на Главния счетоводител на общината и началник отдел 
„Общинска собственост”. 
 Настоящата заповед подлежи на обжалване пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от връчването й. 
 

 
 

ИВАН ИВАНОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 
Петя Станева 

Началник отдел „Общ. собственост” 



 

 
О  Б  Щ  И  Н  А    М  А  Л  К  О    Т  Ъ  Р  Н  О  В  О 

 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№   190/20.06.2011 год. 
 
на основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост и влязъл в 

сила подробен устройствен план за реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект ”Депо 

за твърди битови отпадъци” в м. „Мечкобиево, 
 
 
 

О Т Ч У Ж Д А В А М: 
 
Част от поземлен имот с идентификатор 46663.45.6 в землището на гр. Малко Търново – отредена 
като път, съгласно влязъл в сила ПУП, с площ 0,215 дка, в землището на гр. Малко Търново, целият 

с площ 3,003 дка, собственост на наследниците на Недялко Петков Симеонов: 
 

Стоян Недялков Генчев гр. Малко Търново, ул.”Княз Борис І” № 39 

Димитър Недялков Генчев гр. Малко Търново, ул.”Генерал Столетов” № 3 

Милен Стоянов Генчев гр.Ст Загора,кв”Трите чучура”,бл.101,вхБ, ет 1, ап. 54 

Пейчо Стоянов Генчев гр.Ст.Загора,кв.”Трите чучура”,бл.104,вх.В,ет1,ап. 53 

Елена Илиева Симеонова гр. Малко Търново, ул.”Възраждане” № 4 

Калина Вълкова Бодурова гр. Бургас, ж.к.”Меден рудник” бл. 56, вх. 1, ет. 2, ап. 4 

Ваня Вълкова Гочева гр. Бургас, ж.к.”Меден рудник” бл. 21, вх. 5, ет. 1 

Григор Войков Симеонов гр. Малко Търново, ул.”Възраждане” № 4 

Ирина Недялкова Недялкова Гр.Пловдив,ул.„Петко Д.Петков”№16,ет3, ап 15 

БосилкаПаскалева Недялкова Гр.Пловдив,ул.„Ручей” №15,ет 4, ап 73 

Войко Диханов Симеонов Гр. Бургас, ул. „Г.С.Раковски” № 84а 

Стойчо Диханов Симеонов Гр. Царево, ул. „ Преображенска”28,вх.1ет.3 ап9 

Данка Вълканова Симеонова гр. Малко Търново, ул.”Възраждане” № 4 

Апостол Кръстев Димитров гр. Бургас, ул.”Гео Милев” № 14 

Янка Кръстева Димитрова гр. Бургас, ул.”Антим І” № 12 

Таня Василева Андонова гр.София,р-н”Подуене”,жк”Сухата река”,бл97,вхА, ет. 5, ап. 50 

Петър Василев Василев гр. София, ж.к.”Дружба”, бл. 422, вх. Б, ет. 7, ап. 5 

Иванка Христова Карагьозова гр. Бургас, ул.”Морска” № 25 

Николай Христов Петров гр. Бургас, ул.”Иван Богоров” № 20, вх. 2, ет. 6, ап. 18 

 
 за реализирането на следната общинска нужда: реконструкция и разширяване на пътя, водещ до 

обект ”Депо за твърди битови отпадъци” в м. „Мечкобиево, съгласно влязъл в сила подробен 
устройствен план.  
 Като обезщетение за гореописания имот, нареждам собствениците да получат сумата общо 
от 45,15 лв. /четиридесет и пет лева и 15 ст./, разпределена между тях както следва:  
 
Стоян Недялков Генчев 2,82 лв. 

Димитър Недялков Генчев 2,82 лв. 

Милен Стоянов Генчев 2,82 лв. 

Пейчо Стоянов Генчев 2,82 лв. 

Елена Илиева Симеонова 0.95 лв. 

Калина Вълкова Бодурова 0.95 лв. 

Ваня Вълкова Гочева 0.95 лв. 

Григор Войков Симеонов 2,82 лв. 

Ирина Недялкова Недялкова 1,41 лв. 



БосилкаПаскалева Недялкова 1,41 лв. 

Войко Диханов Симеонов 0.95 лв. 

Стойчо Диханов Симеонов 0.95 лв. 

Данка Вълканова Симеонова 0.95 лв. 

Апостол Кръстев Димитров 5,64 лв. 

Янка Кръстева Димитрова 5,64 лв. 

Таня Василева Андонова 2,82 лв. 
Петър Василев Василев 2,82 лв. 
Иванка Христова Карагьозова 2,82 лв. 
Николай Христов Петров 2,82 лв. 

 
 
представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител. 
 Определеното в настоящата заповед обезщетение, след влизането й в сила ще бъде внесено 
от Община Малко Търново в посочените от правоимащите лица банкови сметки в съответната 
посочена от тях търговска банка или в брой на касата на общината. 
 Заповедта да се връчи на собствениците по реда на Административнопроцесуалния кодекс.   

Изпълнението й възлагам на Главния счетоводител на общината и началник отдел 
„Общинска собственост”. 
 Настоящата заповед подлежи на обжалване пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от връчването й. 
 

 
 
 

ИВАН ИВАНОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 
Петя Станева 

Началник отдел „Общ. собственост” 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

О  Б  Щ  И  Н  А    М  А  Л  К  О    Т  Ъ  Р  Н  О  В  О 



 
З  А  П  О  В  Е  Д 

 
№ ...185../20.06.2011 год. 

 
на основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост и влязъл в 

сила подробен устройствен план за реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект ”Депо 

за твърди битови отпадъци” в м. „Мечкобиево, 
 

О Т Ч У Ж Д А В А М: 
 
Част от поземлен имот с идентификатор 46663.45.13 в землището на гр. Малко Търново – отредена 
като път, съгласно влязъл в сила ПУП, с площ 0,018 дка, в землището на гр. Малко Търново, целият 

с площ 3,003 дка, собственост на наследниците на Недялко Петков Симеонов: 
Нанка Димитрова Сурчева гр. Малко Търново, ул. „Зеленика”  № 8 

Калуд Димитров Кирязов гр. Малко Търново, ул. „Патриарх Евтимий”  № 11 

Стефка Димитрова Петкова гр. Малко Търново, ул. „Я. Карагяуров” бл.1 , вх.1,ет.2,ап.4 

Стойчо Димитров Кирязов гр. Малко Търново, ул. „Ивайло”  № 2 

Стефка войкова Паралиева гр. Малко Търново, ул. „Т. Бояджиев”  № 23 

Дарина Ст. Харбалиева гр. Малко Търново, ул. „Вишняев” бл. 6 , вх. 1, ет. 1, ап 3 

Станка Ст. Кирова гр. Малко Търново, ул. „Трети март” № 13 

Валентина Ст. Николова гр. Бургас, ж.к. „Славейков” бл. 6 , вх. 2, ет. 3, ап. 21 

Силвия Кал. Бояджиева  Гр. Айтос, ул. „Славянска” № 1а, вх. 1, ет. 1, ап. 1  

 
 за реализирането на следната общинска нужда: реконструкция и разширяване на пътя, водещ до 

обект ”Депо за твърди битови отпадъци” в м. „Мечкобиево, съгласно влязъл в сила подробен 
устройствен план.  
 Като обезщетение за гореописания имот, нареждам собствениците да получат сумата общо 
от 3,78 лв. /три лева и 78 ст./, разпределена между тях както следва:  

Нанка Димитрова Сурчева 0.47 лв. 

Калуд Димитров Кирязов 0.47 лв. 

Стефка Димитрова Петкова 0.47 лв. 

Стойчо Димитров Кирязов 0.47 лв. 

Стефка войкова Паралиева 0.63 лв. 

Дарина Ст. Харбалиева 0.21 лв. 

Станка Ст. Кирова 0.21 лв. 

Валентина Ст. Николова 0.21 лв. 

Силвия Кал. Бояджиева  0.63 лв. 

представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител. 
 Определеното в настоящата заповед обезщетение, след влизането й в сила ще бъде внесено 
от Община Малко Търново в посочените от правоимащите лица банкови сметки в съответната 
посочена от тях търговска банка или в брой на касата на общината. 
 Заповедта да се връчи на собствениците по реда на Административнопроцесуалния кодекс.   

Изпълнението й възлагам на Главния счетоводител на общината и началник отдел 
„Общинска собственост”. 
 Настоящата заповед подлежи на обжалване пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от връчването й. 
 

ИВАН ИВАНОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 
Петя Станева 
Началник отдел „Общ. собственост                                                                                                        


