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Изх.№ 94-1-212-1 

Дата: 17.06.2019г. 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
за  решение на комисията  по чл.210 от ЗУТ 

 

 
ДО 

Н-ЦИ НА ИВАН РАДОСЛАВОВ ДАЧИТО 

 

 

ИВАН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ 

ЖИВУЩ В ЧУЖБИНА 

 

 

 

          Във връзка с преминаването на магистрален газопровод през територията на община 

Попово е засегнат Ваш имот.  

         С протокол № 1-11716/10.05.2019г. на комисията по реда на чл.210 от ЗУТ, назначена със 

заповед № З-19-209 от 15.04.2019г. на Кмета на община Попово е определен размера на 

обезщетението за учредяване на сервитутно право за обект: „Разширение на газопреносната 

инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния /магистрален/ газопровод до 

българо-сръбската граница“ , като за Вашия имот е определено следното обезщетение: 

 

С.Водица/ЕКАТТЕ 11716/ 
Имот НТП Кат Местност Площ  на 

имота 

(дка) 

Площ с 

ограниче

ние 

 (дка) 

Име на собственик Пазарна 

стойност 

сервитут 

кк площ кк 

категор

ия 

Обезщете-

ние за 

сервитут 

      лв. 

33.16 Нива III 
Енибостанлъ

к 
12.000 0.049 

н-ци на Иван 
Радославов Дачито 

736.50 1.05 1.05 39.79 

         Комисията счита, че горната оценка е съобразена в максимална степен с пазарната 

конюнктура, отразява обективно пазарната цена на земеделски имоти за учредяване на сервитут  

и определя справедливо обезщетение за възникването на сервитута, респективно за 

ограничаване правото Ви на собственост.  

         Учреденият сервитут на преминаване на газопровода не Ви лишава от собствеността 

и от възможността да ползвате недвижимия имот с изключение на наложените 

ограничения от Закона за енергетиката, чл.64, ал.3, т.2 (извършване на застрояване или 

засаждане на трайни насаждания в сервитутната ивица, определена в наредбата по ал.9; 

прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, с изключение на 

случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните 
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технически и други изисквания и след писмен договор, предвиждащ съответните условия и 

цена). 

           Ако сте собственик на имот, в двуседмичен срок от получаване на настоящото писмо 

следва да представите в община Попово, стая 305, етаж ІІІ  или изпратите по пощата 

удостоверение от банка за Ваша банкова сметка, по която да Ви бъде изплатено полагащото се 

обезщетение. При непосочване на банкова сметка, същата ще Ви бъде открита служебно в 

банка ДСК.  

           При наследствен имот, наследниците да представят в община Попово стая 305, етаж ІІІ  

или изпратите по пощата документ за собственост  и удостоверение от банка за Ваша банкова 

сметка по която да Ви бъде изплатено полагащото се обезщетение 

   

            При желание от Ваша страна, може да се запознаете  с решението в 14 /четиринадесет/ 

дневен срок от датата на получаването на настоящото съобщение, в дните от понеделник до 

петък от 8.00часа до 16.30 часа в стая 302,  ІІІ етаж,  в сградата на Общинска администрация 

Попово.  

            Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215  ал.1 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ 

дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез община Попово до 

Административен съд гр.Търговище.   
           

              За справки и повече информация тел. 0608/ 40 205 – Елизабета Ненова  

                                                                              0608/ 40 259 – Нели Петрова 

 

 

 

 

МАРИАН МАРИНОВ /П/ 

 
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФСДУС“ 

                                          
Съгл. пълномощно: №  Пълн- 1-27/15.05.19г 

 

Съобщението е качено на интернет страницата на община Попово на 01.07.2019г.  до 08.07.2019г. 

 


