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ОБЯВЛЕНИЕ 

 

 

Във връзка с постъпило в община Николаево заявление вх.№ 26-00-46 от 

04.02.2019 г. със заявител Хипер Врати ООД с искане за прокарване на 

временен  път до ПИ с ид. 51648.501.1056, ведно с изградените в него сгради с 
ид. 51648.501.1056.1, 51648.501.1056.2, 51648.501.1056.3, 51648.501.1056.4, 

51648.501.1056.5, 51648.501.1056.6, 51648.501.1056.7, 51648.501.1056.8, 

51648.501.1056.9; ПИ с ид. 51648.501.1039 ведно с изградената в него сграда с 
ид. 51648.501.1039.1; ПИ с ид. 51648.501.1040; ПИ с ид. 51648.501.1028 

съгласно действаща за територията КК и КР на гр.Николаево, одобрени със 

заповед РД-18-37/10.07.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.  

 Същото е разгледано от Комисия за определяне на трасе за достъп до 
имоти, назначена със заповед № РД-01-61/22.03.2019 г. на Кмета на 

общ.Николаево, която взе следното решение: 

Допуска започване на процедура за прокарване на временен път за 
осигуряване на достъп до ПИ с ид. 51648.501.1056 идентичен с УПИ I, кв.73; ПИ 

с ид. 51648.501.1039 идентичен с УПИ II, кв.73; ПИ с ид. 51648.501.1040 

идентичен с УПИ III, кв.73; ПИ с ид. 51648.501.1028 идентичен с УПИ VI, кв.73, 

през ПИ с ид. 51648.501.1082, 51648.501.1083, 51648.501.1168, 
51648.501.2294, 51648.501.2293, 51648.501.2295, 51648.501.1166, с ширина 

3,5м, а в необходимите за маневриране части с ширина 6,60м., по трасето на 

новопроектирани улици от о.т. 161, през о.т.162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 172, 173, 176, 177, 174, 179, 180, 181, 184, 185, 186а, 186, 188, 189, 190, 

191, 192, 193, 194, 194 до 196, съгласно действащия регулационен план 

одобрен със заповед № 597/22.11.1994г. на Кмет на гр.Мъглиж, общ.Мъглиж, 
изменен със заповед № 53/25.04.2003г. на Кмета на общ.Николаево, с общата 

дължина на трасето е 1346 м., и обща площ 5 270 кв.м., която включва следните 

части от поземлени имоти:  

ПИ с ид. 51648.501.1082 – 217,67 кв.м. 
ПИ с ид. 51648.501.1083 – 267,808 кв.м. 

ПИ с ид. 51648.501.1168 – 727,679 кв.м. 

ПИ с ид. 51648.501.2294 – 172,195 кв.м. 
ПИ с ид. 51648.501.2293 – 1319,000 кв.м. 

ПИ с ид. 51648.501.2295 – 1321,348 кв.м. 

ПИ с ид. 51648.501.1166 – 1244,243 кв.м. 
нанесен графично върху действащата за територията кадастрална карта и 

регулационен план на приложение 4 към приложения проект на лицензирано 

лице.  

 
На основание чл.26, ал.1 от АПК, в 7 /седем/ дневен срок от получаване 

на настоящото уведомление, можете да направите писмено възражение, като 

изразите становище или представите документи и доказателства, които не са 
известни по преписката.  

 Можете да се запознаете с административната преписка всеки работен ден 

от 8,00 часа  до 17,00 часа в сградата на общ.Николаево, стая №1 в Център за 
административно обслужване .  

 

С уважение: _________________ 

                          Арх.Доротея Христова 
/Председател на Комисия назначена  

със заповед № РД-01-61/22.03.2019 г. на Кмета на общ.Николаево/ 


