ОБЩИНА АРДИНО
ОБЛАСТ КЪРДЖ АЛИ
ОБЯВЛЕНИЕ
№113/29.05.2019 год.
Община Ардино съобщава, че е изготвено геодезическо заснемане от
„инж. Тачо Чакъров“ ООД-град Хасково на неурегулиран поземлен имот с
площ 1200 (хиляда и двеста) квадратни метра, находящ се в урбанизираната
територия на село Гърбище, махала „Сушево“ №76 ЕКАТТЕ 18321, община
Ардино, ведно с построените в него сгради: 1.Двуетажна паянтова жилищна
сграда /къща/ със застроена площ 72.00 (седемдесет и два) квадратни метра;
2.Едноетажна паянтова стопанска сграда със застроена площ 37.00 (тридесет
и седем) квадратни метра; 3.Едноетажна паянтова стопанска сграда със
застроена площ 33.00 (тридесет и три ) квадратни метра; 4.Едноетажна
паянтова стопанска сграда /обор/ със застроена площ 12.00 (дванадесет)
квадратни метра, при граници на новообразувания имот: изток - улица на
община Ардино, запад - двор на наел. на Фехим Осман Мохарем и двор на
Турсун Мюмюн Рюстем, север - земеделска територия-пасище на ДПФ, юг улица на община Ардино.
Със заснемането е поискано попълване на кадастралната основа на село
Гърбище, махала „Сушево“ №76, община Ардино.
Описаният имот се ползва и стопанисва от Мюмюн Бейсим Рюстем.
Заинтересуваните лица могат да подадат писмени възражения,
предложения и искания в четиринадесет дневен срок от датата на
обявяването, до Община Ардино.

Република България, област Кърджали
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31
тел. +3651 4238; факс +3651 4568
e-mail: ardino@abv.bg

СКИЦА
№ ................... / 25.02.2019 г.
на поземлен имот № ........................
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Имотът попада б урбанизираната територия на
с .ГЬРБИЩЕ, мах."Сушево".ЕКА ТТЕ 18321, общ.Ардино, обл.Кърджали
П л о щ н а и м о т а > 1200кб.м.
Трайно предназначение • урбанизирана територия
Начин на трайно ползване » индивидуално застрояване
Имотът се стопанисва и ползва от » MDMDH БЕЙСИМ PDCTEM,
Адрес на имота • с.Гърбище,мах."Сушево" № 7 6
Граници |Н а имота
изГо\Г- ПИ 18321.10.9901 по КККР - урб. тер. - улица
~ j~
запад - ПИ 18321.10.9901 по КККР - урб. тер. - двор на наел. на Феим Осман Мохарем
- ПИ 18321.10.9901 по КККР - урб. тер,- двор на Турсун Мюмюн Рюстем
север - ПИ 18321.10.79 по КККР - зем. тер. - пасище
ое - ПИ 18321.10.9901 по КККР - урб. тер. - улица
В имота има 4 сгради «
- двуетажна, паянтова, жилищна /къща/ - 72 кв.м.
- едноетажна, паянтова, стопанска - от северната страна на къщата - 37 кв.м.
- едноетажна, паянтова, стопанска - от ожната страна на къщата - 33 кв.м.
- едноетажна, паянтова, стопанска /обор/ - 12 кв.м.

