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На основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 210, ал. 3 от Закона за устройство на
територията, Ви съобщаваме Решение на комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед №
507/11.04.2019 г. на Кмета на Община Стражица, от Протокол №1/08.05.2019 г., Протокол №2/15.05.2019 г.
и Протокол №3/27.05.2019 г., относно определяне цена на сервитутно право за поземлени имоти на
територията на с. ВИНОГРАД /ЕКАТТЕ 11140/, с. ЛОЗЕН /ЕКАТТЕ 44046/ и с. НОВА ВЪРБОВКА /ЕКАТТЕ
51799/, ОБЩИНА СТРАЖИЦА, относно: Учредяване на сервитутни права по реда на чл. 64, ал. 6 от Закона
за енергетиката и чл. 210 от Закона за устройства на територията относно обект «Разширение на
газопреносната инфраструктура на «Булгартрансгаз» ЕАД паралелно на северния /магистрален/
газопровод до българо-сръбската граница», етап «Линейна част»
Поради това, че обекта е определен за национален обект с национално значение с
Решение №312 от 10 май 2018 г. на Министреския съвет, е необходимо в 30-дневен срок от обявяването
на настоящото съобщение, да се явите в Информационен център на Община Стражица, всеки работен
ден от 9.00 часа до 16.00 часа, за да подадете заявление и посочите банкова сметка, по която да бъде
преведено обезщетението.
При явяване следва да представите документи в оригинал:
1.
Документ за собственост на засегнатия/те имот/и – актуално решение за
възстановяване, нотариален акт, съдебно решение, договор за делба;
2.
Заверен от обслужващата банка документ с IBAN и BIC за банкова сметка, по
която да Ви бъде изплатено полагащото се обезщетение;
3.
Удостоверение за наследници;
4.
Изрично пълномощно /в случай, че не се явите лично/, с обективиран обем на
представителна власт.
Възможно е в заявлението да бъде посочен един представител на всички наследници /ако
имотите са останали наследнически/, надлежно упълномощен за процедурата и получаването на
обезщетението. В тази връзка, моля да посочите банкова сметка, по която да бъде преведено цялото
обезщетение. Разпределението на обезщетението съобразно квотите на участие в собствеността към
останалите наследници е ангажимент на титуляра на банковата сметка, по която общината е превела
дължимото обезщетение.
Обезщетенията ще се изплащат в разумен срок, съобразно проверка на представените
доказателства за право на собственост, както и обемът на представителна власт на пълномощниците.
Моля да имате в предвид, че ако в посочения срок не се явят всички наследници, явилото
се лице не е изрично упълномощено от останалите наследници или не сте посочили сметка, по която да
бъде преведено обезщетението, сумата ще остане в община Стражица по партида на Вашия общ
наследодател.
Съгласно разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от АПК настоящото съобщение да се постави на
таблото за обявления и се качи на интернет страницата на общината, както и да се публикува в Държавен
вестник.
На основание чл. 215, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от датата на
съобщението – решението на комисията може да бъде обжалвано чрез Община Стражица до
Административен съд – гр. В. Търново.
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