ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

СЪОБЩЕНИЕ
По чл. 61, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 18a, ал. 10 от АПК
№ ОБ-ТСУ-29/16.06.2020 г.
На основание чл. 61, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 18a, ал. 10 от АПК, Община
Търговище съобщава на СТЕФАН …. СТЕФАНОВ, МАРИАН ….. СТЕФАНОВ И АНЧО
…. МАРЧЕВ, всички от гр. Търговище, наследници на Паскал Захариев - собственик на
11/20 идеални част от поземлен имот с идентификатор 07154.4.65, образуван от поземлен
имот с идентификатор 07154.4.2, че e издаден индивидуален административен акт – Заповед
№З-01-318/13.05.2020 г., с който се учредява сервитут (право на преминаване, право на
изграждане и прокарване и право на извършване на дейности по отстраняване на аварии) в
размер на 0,073 дка през поземлен имот с идентификатор 07154.4.65 с НТП – нива, III
категория, вид територия – Земеделска, възникнал във връзка с реконструкция (преместване)
на напорен водопровод ø150 при км 311+531, с. Буховци, и проект за изменение на подробeн
устройствен план - парцеларен план за обект АМ „Хемус”, участък от км 310+940 (пътен
възел „Буховци” при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел
„Белокопитово”) – изменение в обсега на пътен възел „Буховци”, свързани с
реконструкцията на ВиК и електро мрежи, в землища на с. Макариополско и с. Буховци,
община Търговище, одобрен с влязъл в сила акт на компетентен орган - Заповед №РД 02-15167/12.09.2019 г. на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството.
Преписката се намира в отдел „Териториално и селищно устройство” (стая №14) при
Община Търговище и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.
Съобщението за акта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването му
на интернет страница на Община Търговище - www.targovishte.bg.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана чрез
Община Търговище пред Административен съд – Търговище в 14-дневен срок от дата на
получаване на настоящото съобщение.
Можете да получите индивидуалния административен акт след удостоверяване на
самоличността си и/или представяне на доказателства за упълномощаване на адрес: гр.
Търговище, пл. „Свобода”, Община Търговище, стая № 14.
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