ОБЩИНА

ВЪРБИЦА

ОБЛАСТ

ШУМЕН

Отдел „ТСУ и ИП” тел. 05391 21-60

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА УПИ VIII-299, кв.18
ПО ПЛАНА НА ГР. ВЪРБИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
За предстоящо отчуждаване на урегулиран поземлен имот УПИ VIII-299, кв.18 по плана гр.Върбица
– частна собственост за осигуряване на терен за изграждане на „зала за културни мероприятия” по
одобрен ПУП- ПРЗ план за регулация и застрояване с Решение 8 по Протокол №12/29.07.2016г. на
Общински съвет гр.Върбица
На основание чл. 25, ал.1 от Закона за Общинската собственост и чл. 60, ал.1 от
Административно процесуалния кодекс, предвид необходимостта от осигуряване защита на важни
общински и значими обществени интереси чрез своевременно приключване на отчуждителните
процедури и извършване на строителни работи
УВЕДОМЯВАМ
Собствениците /наследниците/ на УПИ/ урегулиран поземлен имот/ по плана гр.Върбица,
попадащ в реализацията на обект” Изграждане на зала за културни мероприятия” за предстояща
процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила ПУП – ПРЗ /
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/, предвиждащ изграждане на обект
публична общинска собственост - сграда за ритуали за задоволяване на неотложна общинска
нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин на следният имот:
УПИ/ урегулиран поземлен имот/ VIII-299, кв.18 по плана гр.Върбица с площ 1215
кв.м.ведно с построните паянтово жилище 80 кв.м. и навес – 16 кв.м. собственост на Хюсеин
Еминов Хюсеинов и Емине Мусова Хюсеинова, които са починали и оставили следните
наследници:
1.
Фатме Чалъшкан – Р.Турция /дъщеря/
2.
Айше Хюсеинова Арполова – обл.Търговище, общ.Търговище, с.Драгановец, ул.”Юрий
Гагарин” №2 /дъщеря/
3.
Ресмие Мутлу – Р.Турция /дъщеря/
4.
Сейде Азап – Р.Турция /дъщеря/
Сумата на паричното обещетение е в размер на 6 075 лв./ шест хиляди и седемдесет и пет лева/
като всеки един от наследниците ще получи по 1 518,75 лв./Хиляда петстотин и осемнадесет лева и
седемдесет и пет стотинки/.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на
Община върбица.
Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община
Върбица.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
МЕРДИН БАЙРЯМ

