
О Б Щ И Н А  А Р Д И Н О
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

О Б Я В Л Е Н И Е
№275/14.07.2020 год.

Община Ардино, съобщава на заинтересованите страни, че е издадена 
Заповед №602 от 13.07.2020 год. на Кмета на община Ардино за одобряване 
на проект за отстраняване на непълнота и грещка в кадастралната основа на 
регулационния план на град Ардино, кв.“Искра“ №234, община Ардино, област 
Кърджали. Поземленият имот по геодезическо заснемане на „СИДИЕС“ ЕООД 
- град Кърджали е с площ 1331.00 кв.м. (хиляда триета тридесет и един 
квадратни метра), ведно с построените в него полумасивна жилищна сграда със 
застроена площ 64.00 кв.м. (щестдесет и четири квадратни метра); полумасивна 
стопанска сграда със застроена площ 16.00 кв.м. /щестнадесет квадратни метра/ 
и двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 93.00 кв.м. 
/деветдесет и три квадратни метра/, находящ се в урбанизираната територия на 
град Ардино, община Ардино, при граници на новообразувания имот: имоти с 
пл.сн.№454 и №9209 и улица.

В разписният лист към действащият кадастрален и регулационен план на 
град Ардино, кв.“Искра“№234 поземленият имот е записан с №00607.501.457 
на Веселин Митев Чолаков и Лиляна Асенова Чолакова, съгласно Нотариален 
акт №30, том I, дело №91 от 17.05. 1990г.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно 
процесуалния кодекс (АПК).
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О Б Щ И Н А  А Р Д И Н О
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

З А П О В Е Д
№ ьсХ.

град Ардино, У1> .04 . 2020 год.

На основание на чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с параграф 4, алЛ, т.2 от Преходни и заключителни 
разпоредби на Закон за кадастъра и имотния регистър и члЛ34, ал.2, т.2 от 
Закон за устройство на територията, и искане от Веселин Митев Чолаков и 
Лиляна Асенова Чолакова с вх.№94В-258-1/17.06.2020г. от град Ардино, 
кв.“Искра“ №234, община Ардино, област Кърджали.

О Д О Б Р Я В А М :
Изменението на кадастралния план на град Ардино, кв.“Искра“ и регистъра 

към него, като в действащия кадастрален план се отразят границите на 
поземления имот с №00607.501457, с площ 1331.00 кв.м. /хиляда триста 
тридесет и един квадратни метра/, ведно с построените в него: полумасивна 
жилищна сграда със застроена площ 64.00 кв.м. /щестдесет и четири квадратни 
метра/; полумасивна стопанска сграда със застроена площ 16.00 кв.м. 
/шестнадесет квадратни метра/; двуетажна масивна жилищна сграда сграда със 
застроена площ 93.00 кв.м. /деветдесет и три квадратни метра/, находящи се в 
урбанизираната територия на град Ардино, кв.“Искра“ №234, ЕКАТТЕ 00607, 
община Ардино.

Имота да се впише с №00607.501.457, в разписната книга към плана на град 
Ардино, кв.“Искра“ №234 на Веселин Митев Чолаков и Лиляна Асенова 
Чолакова, съгласно Нотариален акт №30, том I, дело №91 от 17.05.1990 год.

Изменението е отразено вщриложеното към настояшата Заповед геодезическо
заснемане за отстран

ИНЖ.ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Арди,

нота и грешка в кадастралната основа.
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