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СЪОБЩЕНИЕ

ДО
СЛАВИ СТЕФАНОВ ГЛАВЧЕВ
УЛ. "ПЕРСЕНК" №59, ВХ. Б, ЕТ.23
ГР. СОФИЯ

Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-7713/17.10.2018г. в Община Бургас, относно възникване
на безсрочен сервитут на имоти засегнати от трасето на въздушен електропровод за обект: "ВЛ 400 kV
от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" - преместване на ВЛ 400 kV "Черно море" пред п/ст "Бургас"" се
установи, че трасето на въздушната електропроводна линия преминава през част от ПИ с
идентификатор 07332.116.6 по КККР на землището на гр. Българово, съответстващ на имот №116006 по
КВС.
За да се установи собствеността на имота е извършена служебна справка в регистрите на КК, където
сте записан като собственик на цитирания по - горе имот.
Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в
Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровка" №26, ет.4, стая 410, уведомление за банкова
сметка и копие на документа, с който се легитимирате като собственик.
В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за
новия/те собственик/ци.
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8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
056 841 560; 0885 009670;
Можете да натиснете върху номера за безплатно обаждане факс: 056 841314
e-mail: obshtina@burgas.bg

Строителство, инвестиции и регионално развитие
Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация
Финанси, бюджет и икономика
Образование
Култура

Превенции и младежки политики
Здравеопазване и социални дейности
Околна среда
Туризъм и спорт
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