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Предвид постъпило заявление е вх.№ ИЗПВ-1/14.08.2018 г. от Христо Атанасов
Табаков, с ЕГН
, притежател на лична карта № <
, изд. на 1
г.
от МВР Варна и срок на валидност до
с постоянен адрес:
>, действащ чрез пълномощника си Даниела
Атанасова Христова, ЕГН '
съгласно пълномощно с per. № 369 от 29.01.2018 г.,
заверено от Катя Паунова, нотариус в район PC Варна с per. № 382 на Нотариалната
камара, за учредяване право на прокарване на обект : „Еднофамилна жилищна сграда в
УПИ XV-261, кв. 22” , в поземлен имот с идентификатор 69763.501.501 по КККР на с.
Страшимирово, одобрени със заповед N РД-18-16/25.02.2015 г., на основание чл. 193, ал.4
от Закона за устройство на територията и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:
1.0БЩ И НА БЕЛОСЛАВ, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав,
ул.„Цар Симеон Велики” N 23, с ЕИК 000093403, представлявана от инж. Деян Иванов
Иванов -Кмет на община Белослав УЧРЕДЯВА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА
ПРОКАРВАНЕ на ХРИСТО АТАНАСОВ ТАБАКОВ, с ЕГН
през общински
имот - публична общинска собственост с идентификатор 69763.501.476 (шест, девет, седем,
шест, три, точка, пет, нула, едно, точка, четири, седем, шест) по КККР на с. Страшимирово,
с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за
второстепенна улица „Пробуда”, целият с площ 837 кв.м., одобрени със заповед N РД-1816/25.02.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, на обект: „Еднофамилна жилищна
сграда в УПИ XV-261, кв. 22” , в поземлен имот с идентификатор 69763.501.501 по КККР на
с. Страшимирово, одобрени със заповед N РД-18-16/25.02.2015г„ при съседи на общинския
имот : ПИ 69763.501.243, ПИ 69763.501.244, ПИ 69763.501.502, ПИ 69763.501.501, ПИ
69763.501.431, ПИ 69763.501.477, ПИ 69763.501.257, ПИ 69763.501.248, ПИ 69763.501.474,
ПИ 69763.501.429 и ПИ 69763.501.242.
2.3а изграждането на водопроводно отклонение с дължина 3,00 метра и
канализационно отклонение с дължина 6,00 метра е необходимо учредяване на сервитутно
право на прокарване върху трасе с дължина 9,00 м (девет метра) и сервитутна площ с
ограничение в ползването 9 кв.м. (девет квадратни метра) от общински поземлен имот с
идентификатор 69763.501.476 по КККР на с. Страшимирово, за обслужване на поземлен
имот с идентификатор 69763.501.501 по КККР на с. Страшимирово, идентичен с имот УПИ
XV-261 кв.22 по регулационен план на с. Страшимирово, собственост на Христо Атанасов
Табаков.
3. Въз основа на изготвена експертна пазарна оценка от оценител на имоти, комисия
по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед № 572/16.08.2018 г. на кмета на Община
Белослав е определила цена в размер на 35,00 лева (тридесет и пет лева). Същата е
Адрес: П .К . 9178 гр. Белослав, Община Белослав, Област Варна, ул.”Цар Симеон Велики” 23

неоспорена от приемателя - Христо Атанасов Табаков и внесена в касата на „Център за
информация
и
общински
услуги”
при
Община Белослав
с
фактура №
0000013235/19.09.2018 г.
4. Христо Атанасов Табаков следва да отстрани всички нанесени повреди по трасето
и да възстанови уличните и тротоарни настилки - публична общинска собственост за своя
сметка.
5. На основание чл.193, ал.Ю от ЗУТ Христо Атанасов Табаков следва да внесе такса
за вписване на заповедта за учредено право на прокарване в Служба по вписвания гр.
Варна в размер на 10,00 лв. (десет лева), в касата на „Център за информация и общински
услуги” при Община Белослав или по сметка BG 44 IORT 73778413 3000 00, BIC:
IORTBGSF, код на плащане: 445900 при „Инвестбанк” АД - клон Варна.
Копие от заповедта да се връчи на Христо Атанасов Табаков, с адрес:
Донка Монева - секретар на Община
Белослав, инж.Владимир Георгиев - директор дирекция „ОСТСУ”, Пенка Иванова - мл.
експерт ОСТСУ и Йорданка Маркова - гл. специалист-касиер в ЦИОУ за сведение,
изпълнение и контрол.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14дневен срок от съобщаването й, чрез общинска администрация гр. Белослав, пред
Административен съд гр.Варна.
На основание чл.193, ал.Ю от ЗУТ, заповедта подлежи на вписване в Служба по
вписвания гр. Варна.
Настоящата заповед се издаде в четири оригинални екземпляра, от които по един за
община Белослав и заявителя и два за Службата по вписвания - гр. Варна при Агенция по
вписванията - гр. София.
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Подписите в настоящия
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