РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД
№ 312
Търговище, 01.09.2015 г.
След като се запознах със заявление с вх. №10.00-161/23.07.2015 г. от „ЕнерСис” АД,
гр. Търговище, представлявано от Тод Майкъл Секрайст и приложените към него документи,
приех за установено следното:
1. Имот с идентификатор 73626.504.247 по Кадастралната карта на гр. Търговище,
одобрена

със

предназначение

Заповед
–

№18-18/17.06.2005

„Урбанизирана”

и

начин

г.
на

на

ИД

трайно

на

АГКК,

с

трайно

ползване

–

„Ниско

застрояване (до 10 м)”, находящ се в землището на гр. Търговище, област
Търговище, съгласно скица №15-276547/02.07.2015 г., издадена от Служба по
геодезия, картография и кадастър – гр. Търговище е държавна собственост. Същият
е описан в АДС №4463 от 21.05.2012 г. и е в управление на Областен управител на
област Търговище;
2. Намирам, че друго техническо решение, различно от предложеното в заявление с
вх. №10.00-161/23.07.2015 г. на „ЕнерСис” АД, гр. Търговище за прокарване на
„Напорен тръбопровод за отпадни води на „ЕнерСис“ АД до индустриален колектор
на ПСОВ – гр. Търговище” през гореописаният държавен имот би било явно
икономически нецелесъобразно.
Предвид горното и на основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ
У Ч Р Е Д Я В А М :
възмездно, в полза на „ЕнерСис” АД, гр. Търговище, ЕИК 835014882, със седалище и адрес
на управление: гр. Търговище, Индустриална зона, представлявано от Тод Майкъл Секрайст,
право да прокара „Напорен тръбопровод за отпадни води на „ЕнерСис“ АД до индустриален
колектор на ПСОВ – гр. Търговище” през поземлен имот държавна собственост, с
идентификатор 73626.504.247 по Кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със
Заповед №18-18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение – „Урбанизирана” и
начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10 м)”, находящ се в землището на гр.
Търговище, област Търговище, съгласно скица №15-276547/02.07.2015 г., издадена от
Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Търговище, с дължина на трасето 21,5 м и
площ на сервитута 30,1 кв. м., ведно със законоустановения сервитут.
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Цената на учреденото възмездно право на прокарване по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ е
определена по реда на чл. 210 от ЗУТ в размер на 77,50 (седемдесет и седем лева и петдесет
стотинки) лева и е заплатена на Областна администрация Търговище по IBAN сметка BG 34
STSA 9300 3100 7266 01, BIC код – STSA BGSF, Банка ДСК ЕАД – Търговище, съгласно
банково извлечение от 31.08.2015 г.
Съгласно чл. 193, ал. 5 от ЗУТ с учреденото право на прокарване „ЕнерСис” АД, гр.
Търговище не може да влошава условията за застрояване в поземления имот, да се
препятства установеният начин на трайно ползване на поземления имот и да се засягат
разрешени строежи или съществуващи сгради в имота, през който е учредено правото на
прокарване на напорния тръбопровод.
На основание чл. 193, ал. 10 от ЗУТ, заповедта да бъде вписана от „ЕнерСис” АД, гр.
Търговище в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от
учреденото право и по партидата на държавният имот, през който е учредено правото на
прокарване на напорния тръбопровод, и в акта за държавна собственост, като след
вписването на заповедта се представи оригинален екземпляр в Областна администрация
Търговище.
Заповедта подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Търговище
пред Административен съд – Търговище в 14-дневен срок от нейното съобщаване, съгласно
чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Настоящата заповед да се връчи на „ЕнерСис” АД, гр. Търговище, в полза на което се
учредява правото на прокарване, на главен експерт „ДСУАО” и на главния счетоводител при
Областна администрация Търговище за сведение и изпълнение.

СВЕТЛИН БОНЕВ
Областен управител на област Търговище

7700 Търговище, ул. Стефан Караджа 2, тел.: +359 601 66 654, факс: +359 601 66 654
е-mail: oblast@tg.government.bg; oblast@elnics.com, web: http://www.tg.government.bg
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